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ANNO HISTÓRICO
DIARIOPORTVGVEZ

PRIMEIRO DE MAYO.
!. S.TorcatoB.M.

J 1. \\ Comba , e Santa Annnminata Vff* MM.
111. Bruto Filipina C
I V; Dtjcobrem-fe as libas dx Cabo Verde.

V. A Einperjatrtz D. ijabel.

VI. Rf^ámaçaõ da Bahia.

Vil, // ey hancijco de Santo *Ago(linho Macedo.

V I i ! . D.Joaú Martm s de Soalhaem.

i.

i

AM Torcato , hum dos primeiros

diicipo?os de Saõ Thiago, foi Bifpo

de Cinnania, Cidade daquelles tem«

pos,cituada entre Braga, e Guima-
raens, fobre a corrente do Rio Avej

onde o Santo Bifpo padeceo marty*

rio nefte dia, anno de 66.

ir.

O Lugar de Tourega, Arcebifpado de Evorà
,
pa-

decerão Martyrio nefte dia, pelos annos de 303.
Santa Comba, c lua Irmãa Santa Annuminata

(
que vai

A o mef*
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Dia ii o mefmo que íem nome , porque fe lhe nao fabe ] Ir-

_ _
de mans ambas de Saõ Tordaõ , Biípo da mefma Cidade de

Mayo. ,.
j » r

! Évora.

iil.

O Beato Filipino noíío Portuguez natural de Lisboa

da Ordem dos Menores , Leygo de Profiílaõ , compa-
nheiro de Santo António de Lisboa, e íingular imitador

de luas virtudes, paflouneftedia a lograr o premio delias,

anuo de i 290. Jaz noConvento de Columbario , na Pro-

vincia dcTolcana, onde he venerado feu corpo , e obra

DqjS por fua intercefTaõ grandes, e perenes maravilhas.

IV.

O Gabo, chamado Verde pela cor , de que fempre ef-

caõ veítidos os feus campos, e montes , foy defcuber-

to a primeira vez por Diniz Fernandes , Efcudeiro , que

fora de ElRey D. Joaõ o Primeiro, o qual trouxe a Portu-

gal o* primeiros negros, no anno de 1445. Depois no de

1460. foraõ defeubertas nefte dia as Ilhas, que íeconthern

no mefmo Cabo
,
quaes faõ , Santiago, Saõ Filippe, Saõ Vi-

cente, Santa Luzia, Saõ Niculao, Santo Antaõ , Brava, Sal,

Fogo, eBoa-Viíla. O terreno he abundantiffimo de tudo

o que ferve ao fuftento, e delicia, mas o clima he pouco

fádio , dura o Inverno nos três mezes de Agofto, Setembro,

Outubro , nos outros , o Veraõ. Ha neítas Ilhas muito no-

bres povoaçoens , e a Cidade fundada na de Santiago he

Epifcopal , e Cabeça das mais. Nefta mefma Ilha nafceo

de huma negra , e de hum mono hum mixto , e monftro

de ordinária eftatura , e natural proporção de membros : fó

tinha larga beta de cabellos fobre os lombos , e naõ falava,

mas fazia com efperteza o que lhe advertiaõ ; fobre largas

diíputas fe refolveo
,
que naõ tinha alma racional

,
por fer

bruto o feu mais nobre , e principal generante.

v.

NO mefmo dia cm quinta feira , anno de 1
j 3 9. mor-

reo em Toledo a Auguftiffima Senhora D. Ifabel In-

fante de Portugal , Rainha de Caftella , Emperatriz de A-
lemanha
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manha: Foi dotada de rara fermofura . c de igual honcfti- Dia *•

dadc , c modeftia. Moftrou grandes quilates de prudência
, u

e madureza nas occafioens , cm que governou Hcfpanha
,

nas anzencias do Emperador Carlos V. feu marido: A fua

cafa eia huma eíct lia de virtudes , donde lahiraõ muitas in-

íignes Matronas, que honrarão Caítjclla, e Portugal
;
quaes

fotáo D. Beatriz da Sylvcira, D.Guiomar de Mello, D. Leo-

nor Mafcarenhas $ e coro mayores ventageos, D.Leonor
de Caftro , Duqueza de Gandía mulher do Duque Dom
Francifco (depois Saõ Franciíco ) de Borja , em quem o mef-

mo Santo admirou fempre íingolates exemplos de perfei-

ção Chriftãa , e havisô ajuftado ambos, que por morte

de hum , o outro ab:jça»ia a vida Rcligi-ía. No primeiro

parto, que teve a Emperatriz fe vio em graede tribulação ,

e a mulher, que lhe aíTiftia , lhe diííc
>
q.ue naqoellc aper-

to , era conveniente romper em altas vezes j ao que a Em-
peratriz relpondeo na iingoa Portugueza , e cemo Portu-

gueza daqucliei tempos , nas quaes fe competiaô a gravi-

dade com a modríba : Naõ me digais tal , minha Comadre
y

que morrerei , e naõ gritarei -, Procedeo !hc a morte, de hum
máo parto. Teve três filhes, e duas filhas , D. Fernando,

e D. Carlos
,
que morrerão meninos : Dom Filippe

,
que fuc-

cedeo nos Rrynos d? Hefpanha : Dona Jcanna,Princeza de

Portugal , mãy de EIRey D. Sebaftiaõ: D. Miria, mulher do

Emperador M ximiiiano 11. que foi filha, nora , mulher ,

e mãy de cinco Empcradores , e morreo no Convento das

Defcalças de Madrid , com grande fama de Santidade. A
rara belkza da noífa Emperatriz, aííim como fora na vi-

da enleyo da admiração, sííim ( trocada na morte ) foi in-

fentivo ao defengar^oj por cila (em grande parte) vemoi
nos altares hum S. Franciíco de Bor ja : porque lendo Con-
du<5tor do lmper^S esdaver, ao tempo de o entregar, vio

nelle huma tal mudança
, que logo determinou tazer outra

na vida , trocando pela humildade , e eftreittza da Religião,

as grandezas, e vaidades do mondo.

N
VI.

O anno de 16*14 conquiftaraõ os Olandczes a Cida-

de da Bahia , Metropoli do Império Portuguez na

A ij nova
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Diai. nova Luzitania ; facção, a que lhe sbrio a porta, muito

M mais o noíTo dcfcuido , do que o fea valor, porque a du-

ração da paz, e a frequência do comercio , haviaõ pofio

em cfquecimenro os cuidados ,e meyos da defenfa, equaíl

amortecido o ardor natural defta belicofa Niçâo
y

mas
agora, ferida altamente de dons golpes taõ íeníivcis, quaes

eião , a perda da Cidade, e a da reputação , fe difpoz a

recuperar huma , e oucra, e poz no mar huma Almada
de vinte e féis galeoens , em que íe embarcou a principal

lldeNo nobreza do Riyno ( como em outra parte dizemos ) era

vembro. General Dom Manoel de Menezes , Almirante D, Francil-

co de Almeida. Com efta Armada de Portugal íe unio em
Cabo Verde a de Cnftella, compefta de t-inta e outo ba-

xcis bem armados, General D. Fadrique de Toledo, Mar-

quez de Valdocza, Almirante D. Joaõ Fajardo Deraõ fun-

do na Bahia a vinte e outo de Março do anro de i 6 2 y. c

fobre duros, e repetidos combates , dura, e porfiada reii»

ftencia , íe rendeo nefte dia a Cidade, com gloria immor-
tal de huma ,e outra Nação Cafteihana ,e Portugueza.

VII.

FR. Francifco de Santo Agoítinho Macedo , fimoío

Portuguez, natural de Coimbra, foi efpiendor, eaf*

íombro do Orbe literário. Na fagrada Companhia de JE-

SUS, onde viveo vinte e cinco annos , leo as Cad iras de

Fiíofofia, de Chronologia,e muitos annos a de Rethonca
;

e por íer neíla eminente , o mandou Filippe IV. de C -f-

tella, elll. de Portugal ir para Madrid, e no feu Colicgio

Imperial leo a mcfma faculdade -

y
na qual , e em outras obras,

e acçoens literárias, obteve os mayores refpeitoç, e loovo-

res dos Sábios , e Poeta* egrégios daquella Corte. Paífou

depois à Religião de S. Franciíco , e no Collegio de Santo

António da Pedreira da Universidade de Coimbra leo

Fiíofofia, e Theologia. EÍRcy D. João IV. o nomeou feu

Cronifta Latino, e Pregador ; c o mandou em diverfas oc-

caíioens com os feui Embaxadores ás Cortes de Londres,

Pariz , eRoma , c as encheo de admiraçoens com a lubli-

midade , e vaftidaô do feu talento. Oi Inglezes buícaião

os
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o* melhores Latinos da fua Naçaô para refpondcrcm no

Parlamento ao P ?dre Macedo , e reconhecendo-o vitorio-

I

Mayo.
lo , lhe dJlk* hum : Sitas nos /inglos elegantms fcrwere , quam
faqtii: A que promptamente rcfpondco o noíío Macedo :

Noveris nos Lufitnnos aque eleganter fcrtbere , acloqut. Em
França teve com os feus mayores Sábios as meímas con-

tendas , e conleguio os mtfmos refpeitos , e vencimentos.

Admirados aquellts , cm huma difputa publica , da lua

velocidade , c eleganch latina, lhe differaõ : Non putaba-

mus nafet tn Hifpama ejufmodt Latinos ? Ao que elle reípon-

deo com prompta n convenção : Etiam inter Ht/fanos te-

pertrt eloquentes. Havendo E'Rey aííignado hum grande

premio de Luizes a quem meihor , e tm menos vcvíos , deí-

creveíTe a magnificência do leu Palácio j a todos os enge-

nhos de Pariz levou a palma o Pad'e M-cedo, reduzindo

a íó dous verfos toda adifcripçaõ d i quella Real fabrica";'

mas naõ quiz aceitar o premio olfciecido t
nem ainda da

maó do Cardeal M^zarino
,

primeiro Mmiílro daquclia

vte , defculpando-íe com as obrigaçoens , c apertos do

lnítiruto, que proftííava. Em Roma foi Leote da Ca-

deira de Controvercias no Collegio de Propaganda bi-

dé , e da Cadeira da Htjíotia Ecclefiafttca na Univerfida-

de da Sapiência Romana , e Quahrjcador da Santa, e U-
niverfal Inquifiç õ. Foi Lente também de Fiíoíofia mo-
ral na Univerfidade de Pádua , e a Republica de Vene-

za , depois de o ter recluío dous annos na prizaõ de Palá-

cio , que íó Çctvc para as peííoas de titulo , o erteu , e

adoptou Qdadaõ Vemziamio* Em todas as (ciências foi

Mcílre confumado j e na Poezia , muito fácil , elegante,

e fublime. Foi Author de fetenta volumeg
,

quafi todos

impreííos, de diverfas faculdades. Em dez mil verfos Lati-

nos traduzio as obras de Luiz de Camoens. A'èm dos ío-

breditos Livros , de que ha Catalogo imprtíío, proferio pu«

blicamente em diveríos actos íincoenta , e três Panegyri*

cos, Ícííent3 oraçoens Latinas, e trinta , e duas fúnebres.

Também em femelhantes acçoens recitou quarenta e ou-

to Poemas heróicos. Eícreveo mais dous mil , c íeis cen-

. tos Poemas Ei-.cos j cento e vinte c três Elegias ; cento e

quinze Epitanos j duzentas e doze Epiítolas dedicatórias,

e íetc
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Diai. c fctc ccntas Familiares,- cento e dez Odes j Epygramas,e

outros vcrfos deile género , mais de ires mil. Compoz
y quatro Comedias Latinas, duas Tragedia* , e innumera-

veii verfos de toda a forte. Faleceo em paz , e fciencia

Chriftãa
,
que fó ferve para confeguir a felicidade de ícr

eícrito no Eterno livro da vida , nefte dia , em que tam-

bém havia nafeido para a vida temporal , e teve fim no

anno de 16*8 i. com noventa de idade , no Convento de S.

Francifco da Cidade úc Pádua ; no qual , e no de Ara Cadi

em Roma , lhe fizeraõ as mayores honras , e cm jafpes , e

mármores lhe inículpiraõ retratos com elegantes inferi-

pçoens , e epitáfios.

Copiarei aqui o que deite fubiimc Varaõ diz D. João

Brancaccio na foa An memoria vmdtcata pag. 179. tradu-

zindo no idioma Portugccz o que do Latino traduzia no
' Caftelhano o Meítre Feyjò no Suplemento do leu Tea-

tro Critico 30 tomo quarto, tit. Glor. de Hefpanha, tom.

9. pag. ió i. num. 157. até 161,

O Padre Francifco Macedo :::: foi eximio Theologo,
Philofofo infigne , peritiííimo em hum , e outro Direito

Civil, e Canónico, Orador eloquente, Poeta de admirá-

vel facilidade, de modo, que perguntado íobre qualquer

aífumpto , logo dava a repofta em verío. Sabia as Hif-

torias de todos os Povos , de todas as idades , as fucerf-

íoens dos Impérios , a Hiftoria Eccleíiaítica. PoíTuia

,

aiem da natural , vinte c duas Lin«uas. Tinha de me-
moria todas as obras de Cícero, deSaluítio, de Tito Lí-

vio , de Cezar , Curcio , Parerculo , Suetonio , Tá-
cito , Virgílio, Ovidio , Horácio, Catulo ,Tibulo , Pro-

percio. Stacio , Siíio , Claudiano:: :: Naõ le achou cou-,

fa caõ obícura , ou impenetrável em algum Efcritor anti-

go Latino, Grego, ou Hebreo , fobre a qual pergunta-

do naõ refpondeífe a p>nto. Era certamenre Bibliotheca

de todas as íciencias , e oráculo commum de toda Euro-

pa. Refere logo Brancaccio as Conclufoens
t
que com

aíTombro do mundo, fuftentou em Veneza por eípsço de

outo dias , dando liberdade a todos os que concorreífem
,

para que lhe propuzeífem , ou perguntaíTcm , o qr;c ca-

da hum quizJÍe fobre huma admirável extenfaõ de ma-
térias

,
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terias , que ofFereceo ao publico , divididas nos feguin-Dia 1.

tes Capítulos. I. Da Sagrada Eícritura , aííim do Velho, ^e

como do Novo Teftamento, de feus fentidos , verfoens

,

e interpretação. II. Da Serie dos Pontífices Romanos
,

fiicceífaõ , e Authoridade Suprema : Dos Concílios Ecu*

menicos , de fuás caufas, Prezidentes , e Doutrina. III. Da

Hiítoria Eccleílaftica, alTim de Adam até Chrifto, como
dMc Chriíto atè o anno preíenre. IV. Da idade , e Dou-

trina dos Santos Padres Latinos , e Gregos -

y
principal-

mente de Santo Agoftinho , cujas obras le expenderão,

diraõ as fentenças, e íe défende<áõ. V. De toda a Phi-

lofofia , e Theologia Efpecuiativa , e Moral , e das fuás

Efcolas , efpecialmente da Scotica , Thomiítica , e Jefui-

tica: doí Sagrados Cânones, li ítitutos, e Livros do Di-

reito Civil. VI. Da Hiftoria G ega , Latina , Barbara,

efpecialmente da de Itália, e V.neza. VII. Da Rethori-

ca, da fua arte , e methodo rçduíidd a ifo , de modo,
que orará de repente a qualquer aíTumpo, que fe lhe pro-

ponha. Pareceme, que efte he o íenrido da claufula ; Ad
ufum tta redaBa , ut quamcumque qtus qv<e[ltonem dicenú

fonat , de ea ex tempore dtcentew andiat : pois refponder

precilamente ás preguntas
,
que fe hzeííem neíli maté-

ria , nada tetia de admirável. Sem duvida
,
que de eaex

tempore dicentem audiat , fignifica muito mais. VIU. Da
Poética , fegundo a mente de Ariftoceles , de fuás formas,

e verfos : dos Poetas principaes Gregos , Latinos , Italia-

nos, Elpanhoes, Francezes; e qualquer matéria, que fe

lhe proponha promptamente a defereverá em verfo. Naõ
dos dizBrancaccio, que fucceíío teveeílc defr.fio literário-

porém o explica o Padre Arcangelo de Parma em huma
carta, que fobre o aífumpto efereveo ao Cardial de No-
ris. Eftas Theles (diz, falando das acima propeles) te-

cibidas de todos com fumma expectação , e admir^Çaõ fu-

ftentou o Padre Macedo com felicillímo fucceíTo , achan*,

do-fe prelentes muitos Senadores, e Nobres da Republica,

e grande numero de Doutores , e Religiofos , ainda de

Eftrangeiros, que a fama atrahio. Tentaraõ-no com in*

numeráveis perguntas , e argumentos , vários Doutores
,

c Meftres de todas as Ordens, rcfpondendo elle a todos,

como



* ANNO HISTÓRICO
tfa i. como te nveíTe maitode ante maõ meditadas as refpcíLis,

e com tnnra felicidade
,
que nunca fe vio titubear , duvidar,

ou dettiie j antes fuecedeo moiras vezes, que efquecendo-fe

os Avguentes de alguma couía , que hiaõ a propor, ou re-

citando-a ma! , elle lhes fu^eria o que deviaõ dizer ; ou cor-

regia o que haviaõ dito. Entre os quaes houve hum, que

havia citado mal hum texto daElcrituraj outro, que lhe

havia efquecido huma paííngem de Virgílio 5 e outro, que

havia ailegado alguns Aurhorcs fofpeitoíos a favor da lua

íentença. Ao primeiro, pois,corregio o texto da Eícritura;

ao tegundo, íubminiílrou os verfos de Virgílio j c ao tercei-

ro , removendo os Authores fofpeitoíos , íubílituio porelles

a outros idóneos. Em Roma fez outra prova femelhante,

fuílentando conclufoens por três dias de Omm fcibtlt
,
que

he a expreíTaõ , de que ufa o Conde Júlio Clemente Scot

,

que o refere. Lamentou hum Author fer a fortuna taõ efea-

ça com hum hrmem taõ grande, com as próprias vozes,

com que o Padre Macedo
>
em huma das fuás obras, ha-

via lamentado o peuco que havia fido attendido da forte

o Sábio Abbade Hilariaõ Racanti : Et tamen tantus tiic vir

domefttcis dumtaxat infigmtm bononbus , occibuh , fe
9 Mo-

naflko induBus hahitu
,
fepelitur*

Março.

D
VIII.

Om Joàõ Martins de Soalhaens , illuftre no langue,

grande nas letras, máximo nas virtudes, foy Cóne-
go de Coimbra , de Lisboa , de Évora. EIRey Dom Diniz,

de quem foi muito eftimado , e valido , o mandou a Roma
porfeu Procurador na caufa dacontroveríla dos Biipos, com

**• de Dom Martim Pires de Oliveira, do qual ià eferevemos;

e fe houveraõ de tal modo naquelle negocio , que fem

lezaõ da immunidade Eccleíiaftica , e com fatisfaçaõ de

ambas as Cortes , o compuzeraõ -

y
e feita a Concordata

,

voltou Dom Joaõ ao Rcyno, e a 30. de Julho de 1 200.

levantou em Coimbra o interdióto , que durou trez an-

nos. No de 1194. foi feito Bifpo de Lisboa , e pouco

depois foi por Embaxador do mefmo Rey a Caílella , e

a Roma, onde concluio com grande feiícidade os negó-

cios
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cios do Rcyno , c alcançou muitos pridfegios para a íua Dia 2.

Igreja de Lisboa, que regeo ate 13 13. no qual anno foi
e

promovido á Primacial de Braga , que governou com"

mairo acerto. Morreo ncfte dia de 1325.

SEGUNDO DE MAYO.
•I. S. Secundo B. M.

II. ,$Wte Mafalda.

líí. Maravilho/a appariçaõ da Cruz Sacrofanta,

IV. ZfctfA? />. Bernardo de Rtvo.

V. /?#)/ *& Soufa.

VI. Fundação do Real Collegto de S. Paulo.

VII. /t. '/^ ^ Chaves *

VIU. Celebra fe a primeira Mifla na índia Occidental.

IX. Nafcimento do Infante D. Carlos.

»:

I.

M Ávila, Cidade da antiga Luíítania : pa-

dcceo martyno nefte dia São Sccnndo , Biípo

da mefma Cidade, e hum dos primeiros dif-

cipulos de Santiago j era de cem annos de

idade , quando foi martyrizad 9 , e havia

gyftado íeíTcnta e[quatro cm íervjço da Igr ja , cobfequio

da Fé.

11.
•

SAnta Mafalda , Virgem , Infante de Portugal , filha dos

Reys D. Sancho I. c D. Dulce : Cazou com EIKey
Dom Henrique I. de Caftella : Não fe chrgou a conlumar

c matrimonio , por caufa da inefperada morte do mef-

mo Rey
,
que andando jogando à péla com íeus cria-

dos , lhe cabio na cabeça huma telha
,
que lhe tiroa a

vida cm breve efpaço. Naô chegava ainda a quatorze

annos o malogrado Príncipe , e havia pouco mais de

doas mezes, que fuecedera na Coroa : AíTim defaparel-

B fem
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Dia 2. fera do teatro do Mundo as fuás grandezas , c vaidades.

de Voltou a Rainha para Portugal , retirou fe ao Mofttiio
ây0#

de Arouca, onde veftio o habito da Religião de Cifter,

e com elle os de todas as virtudes , era que foi iníignej

refplandeceo em milagres $ foi íeu gloriofo traníuo neí-

te dia , anno de 1252. Jaz no meímo Morteiro , e fecu*

los depois de fua morte foi achado fen corpo livre de

toda a corrupção ; A Sé Apoftolica no anuo de 1290.

lhe aprovou os Cultos , com que fempre foi vendada

por Santa, e ao prefente fe traa da fna Beatificação.

111.

PEIos annos de iji2. navegava o grande AfTonfo

de Albuquerque com poderofa armada na volta da-

quelle mar, a que açor veimelha deu o nome , e ao

entrar as portas do Eítreico , nefte dia
,
quando jà come-

çava a entrar a noite : eis que de repente fe abre , ou

imprime no Ceo huma fermofa Cruz de incomparável

luzimento, c rcfpiandor. Pafmaraõ os Portoguezes á vif-

ta de hum prodígio taõ raro, e com íingular alvoroço,,

e alegria, profundamente pedrados , e rendidos adorarão

o gloriofo final áâ noíía redempçaõ , e o faudaraõ com
(alvas repetidas de todas as boccas de fogo , a cujo fom
marcial acompanhava o armoniofo das trombetas, e cha-

ramelas , e de outros inftrumentos muficos. Durou toda

â noite aquella Vizaò Celeftial , c quaíi todo o dia Se-

guinte : Reprezentava fer a Cruz como de huma braça

de altura , oj braços , á porporção. Huma nuvem bran-

ca a foi oceultando pouco a pouco aos olhos , deixan-

do-a
,
porém , impreíía nos coraçoens. Nao he alheio

da piedade Catholica conjecturarmos
,

que quiz o Ceo
moftrar com efte prodigio

,
que pelas armas , c conquif-

tas daquellc famofo Capitão , e de feus illuftres Succef-

fores feria conhecida , c venerada em todo o Oriente a

Sacrofanta Cruz.

IV.
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Dia 2.

!V- < M
de

O Beato Frey Bernardo de Rivo, Religiofo da Sagra-

da Ordem dos Pregadores , cojo habito recebto no

iníigne Convento de Bcmfica , onde floieceo com íingu-

lar fama de virtudes , e milagres. Foi leu gioriofo tran-

ííto nefte dia , anno de 1502. com cento , e quinze de

idade ; e logo que morreo , fe cormçou a ventrar o ítu

retrato com diadema , e reíplandor , e as Chronicas anti-

gas , e modernas da fua Religião lhe daõ o nome de

Beato.

v.

NO mefmo dia , anno de 1476*. faleceo RuydeSoa-
fa , Cavalleiro ncbiliííimo em langue , e acçoens.

Sérvio com hngalar valor
, prudência , e magnanimidade

aos Senhores Keys Dom Aífonío V. c Dom Joaõ II. A
. efte foi fummamente aceito por íeus grandes merecimen*

tos, a que ajudava a íua muita idade, que o fazia ref*

peitado de todos ; fuecedeo
,
porém

,
que propondo cm

certa occaíiaõ ao mefmo Rey hum negocio , dtfcuidou-

fc em a'guma$ palavras , donde refultou , dizer-Ihe EU
Rcy outras de reprehençaõ , e o mandou da lua prrfença

com defapego. Pouco depois, reflectindo EIRty no
que hzera , e naô lhe podendo efqúeccr os refpeitos que

fe deviaò às cans de taõ grande ValTallo , e os feus mui-

tos fer viços , tomou huma reíoluçaõ , a toda a luz , gc-

nerola , e bizarra ,• montou a cavallo , e íeguido de al-

guns crjados, ie foi a cafa de Roy de Souía , c lhe dif-

fe
j
qjc hia paííar a íéfta com elle , e depois de o tratar

com grandes moftras de arfeóto , como difpondo-o para

a fatisfiçaõ, que lhe queria dar, lhe diíTe : Ruy de Sou-

fa , as palavras
,
qne hoje me diffejles , tocavaõ ao te/perto

de Rey , por tffo mos refpondt com tanta afpeteza
; fe to-

carão ao refpetto de homem, eu vo las fojre>a , como fe fo-

ra Dom Joaõ vo.fo filho j com tudo , como fe eu ff/e elle
% vos

pejjo
,
que me perdoeis

,
porque me peza mu/to de vo-las

huwc dito. Niõ ha- termos com que íe polia louvar di-

B ij gnamente
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Dia 2. gnamente efta nobihííima acçaô 3 m2s naõ deixemos,

..^ iem reparo , a diftinçaô
, que efte grande Príncipe fazia,

entre Rey , e homem; moftrando , que devia dcfpir os

aff.ctos , e paixoens de homem
, quem houveíTe de en-

cher as obrigaçoens de Rey. Faieceo Ruy de Souía em
Évora

, jaz fepuStado no Convento de Saõ João Evsngelifta

da mefma Cidade,

vi.

o Collegio Real de Ssõ Paulo da Univeríídade de Co-
imbra , o primeiro

,
que hoave dos Seculares, na-

queila Cidade, foi fundado por EIRey Dom Joaõ JII. e

teve a íua ultima perfeição no Reynado dclRey Dom Se-

baftiaô ,
quando na fua menoridade governava efte Rey»

no o Cardeal Infante Dom Henrique. Nefte dia , que

foi Domingo, de 15^3. o Reytor da Univeríídade Dom
Jorge de Almeida, aíliitido de todos os Lentes , Douto-

res, Miniftros , e Nobreza de toda a Cidade , por Pro-

vizaõ Real , deu poífe do meímo Collet io
, juramento ,

e as infignias de Collegtaes aos que craõ nomeados por

Sua Magiftade $ ítndo o p/imeiro Collcgial , e junta-

mente primeiro Reytor do Collegio Ayres da Sylva, e o
primeiro Porcionifta Ped ro Lourenço de Távora. Cele-

brou-fe efta acçaô com grande folemnidade. Cantou a

MiíTa do Eípirito Santo o Padre Mcftre Fr. Diogo de Mo-
raes da Ordem dos Pregadores , Lente de Vefpora de

Theologia da Univeríídade , c pregou o Doutor Paulo

a. de palácios, Lente de Eícritura da meíma Univeifidade , de

quem já falamos em outro dia. O Doutor Lourenço Mou-
rão ,

que era o quarto dos novos Collegiacs , coro- ou o aclo

com huma oraçaõ elegante cm acçaô de graças. Foi , e lerá

fempre faufto efte dia naquella Academia, que tanto fe tem

illuftrado , e todo efte Reyno, etoda a Republica literária,

com os fàbios filhos de taõ iníigne,fecundo,e Real Collc gio.

F
VIL

Rey Joaõ de Chaves, Porruguez , fegundo filho do

primeiro Convento , e da primeira Cuftodia , e Pio-

vinci3,
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vincia

,
que a Sagrada Religião de São Francifco plantou Dia 2.

na Cidade de Lima , Metropoli do Peru nas índias Oc- ^e

cidentaes, foi grande Operário Evangélico daquella vaftif- ^°'

fima região, onde baucizou mais de noventa mil almas,

e reduzio a pò , e cinza innumeraveis Ídolos do demónio.

Ch yo de boas obras , e de annos, no centtíimo de íua

idade faltceo nefte dia no Convenço de JESU da Cidade de

Lima.

viu.

O Primeiro Sacerdote, que celebrou o Santo Sacrifício

da Miíía na Índia Occidental , depois de deícuber*

ta, por Chriftovão Cólon anno de 1491. foi o P. Frey

JoãoPcrcs, noíTo Portuguez , Religiolo de S. Francifco,

no porto de Santo Domingo, cm huma Igreja , que le-

vantou déramos , na qual collocou o Santiflimo Sacramen-

to ; e foi a primeira Igreja dedicada a Deos naquclla tão

dilatada regiaõ.

IX.

PEla huma hora depois da meya noute defte dia , an-

no de 17 16. nafceo no Paço de Lisboa o Infante

D. Carlos, filho delRey D. João V. e da Raynha D. Maria

Anna de Auftria nofíos Senhores. Logo foi bautizado , ea
7. de Junho em Domingo lhe adminiilrou os Santos Óleos

na Capella Real o Cardeal da Cunha Capellaõ mor de Sua

Mageftade , aííiftido do feu Cabbido, e dos Biípos de Lei-

ria, de Angola, c de Tagafte , veftidos em hábitos Pon-
tificaes. Foi padrinho o Senhor Infante Dom António,

e madrinha a Senhora Infante Dona Maria , ao prefente

Princcza das Afturias , Irmãa , e Tio do mefmo Senhor
Infante Dom Carlos.

TER-
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de
Mayo.
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TERCEIRO DE MAYO.
I. Milagre das Cruzes àe Bane/los»

II. Si 'Z.athartas C.

III. Celebra-fe no Braftl a primeira Mtffa.

IV. Nafce EIRey Dom Joaõ IL

V. jamofo Joaõ das Regras.

VI. Dom Frey Aleixo de Menezes.

VII. Vttorta dos Portuguezes em CeãaÕ.

VIII. Entra em Lisboa a Emperatnz Dona Marta,

i.

ESTE dia , e no de quatorze de Setembro,

fe renova todos os annos a eftupenda mara-

vilha das Cruze* da Villa de Rarcellos. Ap~
parecem em hum campo , junto ô.â me! ma
Villa, muitas Crozes nos dias referidos , def-

de as primeiras atè as fegundas Vefporas , ora cm mayor,
ora em menor diftancia, huns annos mais, outros menos,

com alguma diverfidade nos feitios, e proporçoens , mui-

tas de finco, féis, e fetc palmos de alto , e hum de 1 r-

go , algumas com titulos, e calvários , tão perfeitas to»

das , como fe forao deliniadas
J
com regra , c compaf-

fo , as qiues nao (o apparccem como pintadas na fuper-

ficie da terra, mas penetrão o interior delia
,
porque,

por mais, que alli íe cave , fernprc vai ficando a melma
reprefentaçãro , e figura, que le deftingue aos olhos, pe-

la cor differente da que a terra tem , e paífado o dia
,

defapparecem. Tem efta maravilha por teftemunhas os

olhos de todo Portugal. Não he licito à rudeza do en-

tendimento humano querer indagar os fegredos da Pío-

videncia de Deos íobre os fins , a que ordena femelhan-

tes prodígios ; íabemos
,
porém

,
que a vifta deitas por-

tentofas Cruzes tem por muita*, vrzes obrado nos coia-

çoens de Fieis , e Infiéis maravilhoíos effeuos.

II.
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Dia $.

it
de

"7 1-" Mayo.

OSaato Fr. Zacharias , natural de Roma , hum dos pri-

meiros Difcipulos , c companheiros de Saõ Francif-

co , e Angular imitador de íuas virtudes, ?eyo a Portugal,

c fundou o Convento de Alenquer, o feguudo de íua Or-
dem nefte Reyno j Convento inilgne , e celebre

, pela

benção , que lhe lançou o Santo Pattiarcha , aíícguran-

do, que fempre haveria hclle Religiofcs Obfcr vantes da

íoa Regra, e de aprovada vida j tíorcéeo o Santo Zacha»
rias, em virtudes, c milagres, e nefte dia, anno de i 249.
acabou glorioíamente a carreira mortal

j
jaz no feu Con-

vento de Alenquer com veneraçòcns de Santo.
•

ih

DEfcubetta dez dias antes a Cofta do Brazil no an-

no de 1 500. íahio nefte dia a terra o Capitão mòr
Ptdralvcs Cabral , acompanhado de todos os Cabes prin-

cipaes da Armada , c de muitos Religiofos , que nella vi-

nhaõ , e no meímo dia fe diífe naquelle novo mundo a pri-

meira Miíía , fe ouvio o primeiro Sermaõ , e fe collocou ío-

bre o mais alto de huma arvore huma fermofa Cruz , cujo

nome, o Capitão mòr impoz âquella terra, attendendo com
bem advertida devoção a fer efte o feu dia ; ainda que de-

pois fe fez geralmente mais conhecida com o nome, que

lhe deu o pau Brazil , droga importante, de que abunda

aquella regiaõ. Tanto coftuma fer mais poderoía nos ho-

mens a conveniência , do que apiedade.

IV.

^y O mefmo dia , anno de 145 c. nafceo em Lisboa no

^ Palácio do CjftellooPriocipeDom Joaõ , depois Rey

II. do nome , filho de El Rey Dom Affonfo V. Quiz a

Rainha Tua Mãy
,
que fe chamaííe ]oaõ , em obiequio

do Evangelifta Amado, de quem era taõ devota
,
que di-

zia : J§W fe tiveffe vinte filhos , a todos havia pôr o mefmo
nome
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Dia?, nome ; e com eíFeito o poz a trcz

,
que teve . Na coneci-

de çaó defte Principe Te quebrou huma rica efmeraída
,
que

ayo
* a Rainha trazia no dedo, pela antipatia

,
que os natuíaes

atribuem a cfta pedra com aquellc aóto.

v.-

JOaõ das Regras, ou (como outros lhe chamaõ] de

Aregas , foi o mais fábio Jurifconfulto ,
que no Teu

tempo houve em Portugal. Eftudon em Bolonha, e

prefava-fe de haveç íído difcipulo de Baldo , e em repe-

ti das-occafioens , e cafos relevantes , deu claras provas de

que era benemérito difcipulo de taõ grande Meftre. On«

de mais luítrou j e íobrefahio a fua íciencia , foi nr»sre-

voluçoens, que fe«feguiraõ á morte de EíRey Dom Fer-

nando. Seguio as partes dó Meftre de Aviz , e nss Coi-

tes, que fe celebrarão emCoimb a, provou corn largas n-
zoens o íeu direito , e foi grande parte para a fui acclama-

' çao. O meímo Rcy lhe- fe?. grande* mercês, c.o hon-

rou fernpre ratito , e feguia os Teus coníclhos , e pare-

ceres , era todos os negócios de mayor importância. El-

le foi o que deu principio às; Ordenaçoens de Portugal

,

que depois fe foraõ apurando, e fe puzeraõ na peifeição

em que hoje as vemos, tal
,

que não cedem a outras al-

gumas de outro Reyno , e excedem às de muitos. El-

le foi o que aconíelhou a : Eí.R,c.y Dom Joaõ I. quefizeífe

aquella notável Ley Mental, de que naõ pudeífem ai fi-

lhas fueceder a feus pays nos bens da Coroa. Chamon-íe

Menta!
,

por não fer, pela fua dureza, ' conveniente pu-

blicar-fe. Mas também elle foi o primeiro, que depois pe-

dio , e fe lhe concedeo , difpenfâ, para que fem embar-

go da mefena Ley, pudeífe fuccedcríhe nos bens daCo^
roa, que gozava, homa filha única, que teve por non e

, - Dona Branca ; a qual cafou com Dom Affonfo, chamado
de C^fcaes, por fe lhe dar efta terra em dote, que era fi-

lho baftardo do infante Dom João, filho de EIRey Dom Pe-

dro I. e de Dona Ignez dcCaftro ; e de Dom Aífonío de Caí-
caes, eDona Branca nafceo Dona Ifabel deÇaftro,mulherde
Dom Álvaro de Caílro , primeiro Conde de Monfanto

,
por

ondt



DIÁRIO PORTUGUEZ. 17
onde ficou perpetuada, e mais conhecida a memoria de D*"*}.

Joaõ das Regras ; o qual faleceo nefte dia, anno de 1404. ^r
e
t

Jaz no Convento de Bemfica da Ordem dos Pregadores,

para o qual concorreo com taõ groíías tfmolas ,
que

ern grande parte íe lhe deve a fua fundação.

VI

DOm Frey Aleixo de Menezes , filho de D. Aleixo

de Menezes , Ayo de Eliley D. Sebaftiaõ , e de

D. Luiza de Noronha , da mais antiga, e mais fele&a

nobreza de Portugal. Criou-fe no Paço, onde começa»

vâ a merecer com grandes ventngens a grr.ça do melmo

Rey j mas teve ( ainda que cm idade muy tenra ) en-

tendimento, e elpirito para trocar as efpei ancas, que o

mundo tanto preza, pelo habito da Religaõ dos Eremi-

tas de Santo Agoftinho ,• nella íegino as letras com íin-

gular comprehençao , as virtudes com admirável fervor.

Humas, e outras o elevarão a fublimes dignidades, quaes

foraõ , a de Primaz da índia , e depois de Hcípanha ,•

naquclla fez grandes ferviços à Igreja de Deos , redu-

zindo à verdadeira Fè os Chriftáos do Malavar , os quaes,

por falta de doutrina, havião cahido em graves erros
j

nefta deu também illuílres provas de prudência , e pie-

dade. Foi outrofi Governador da índia, Vice-Rty de

Portugal , Prefidente do Confelho Supremo do meímo
Reyno na Corte de Madrid, e Capellaõ mor de EIRey

Catholico. Faleceo naquclla Corte nefte dia , anno de

1617» com 58. de idade.

VII.

NO mefmo dia , anno de 1586'. acabando os Por-

tuguezes , que aíTiíliaõ na Cidade de Columbo , de

ouvir a MiíTa folemne, e pregação da Cruz, fe deu reba-

te de que appareciaõ inimigos $ fahirão os noííos a elles

,

e pofto
,
que os infiéis nos excediaõ em numero , e na

ventagem do citio, cederão em fim ao ardor des Catho-

licos, que animados, e armados com o Sacrofanto final

C d*
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Dia 2. da noíTa redempçaõ obrarão eftupendas maravilhas $ dos

®Q contrários ficarão mortos féis centos , c os cativos , em
a^°* muito mayor numero. Foi efta victoria tão celebre, c de

tantas confequencias , e cm dia taõ aíTinalado , cjue fe or-

denou fazerfe nelie todos os annos huma folemne procíífaõ,

e fe continuou em quanto aquella Ilha eftevc debaixo do

domínio Português.

VIII.

NO mefmo dia , em Domingo, anno de 1582. en-

trou em Lisboa a Emperatriz D. Maria , filha do

tmperador Carlos V. e irmaa de Felippe II. o qual en-

tão fe achava novamente Rey de Portugal ^ e a foi efper

rar a Almeyrim , donde vieraõ ambos , e o Cardial Al-

berto , ea Infapte D. Margarida, filhos da Emperatriz,

acompanhados de grande numero de Nobreza de Caftel-

la , Alemanha , e Portugal ; onde a Emperatriz efteve

atè íeu irmaõ fahir do Reyno , o qual a quiz deixar por

Governadora , mas a Emperatriz naõ aceitou, e veyo a

ficar Governador o Cardial Alberto.

QUAR-
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Dia 4.

QUARTO DE MAYO.

I. S. Sylvano B. M
II. S. Marina V,

III. Doutor Bento Gih
IV. D, Duarte de Menezes.

V. funda fe o Collegto dos Irlandezes Domimcos em Lhboa.

I.

AM Sylvano , Portuguez da família dos Syl-

vas , arukjuiííima cm Portugual
^
paííou á Pa-

leftina, onde foi feito Bifpo, c padccco mar-
tyrio ncfte dia , anno de 303. Imperando

Diocleciano.

11.

SAnta Marina foi natural da Villa do Mogadouro em
Portugal -

y
a luz do defengano, e odefprezo das vai-

dades a levou a hum citio muito afpero, e loiitario, naõ

longe de Salamanca , onde , feparada de todo o trato

humano, fez vida fantiífima. Por fua morte foi conver-

tido acjuelle lugar em hum iníigoe Convento da Sagra-

da Religião dos Menores, dedicado à mefma Santa , onde

defeança íeu corpo, e fe fefteja com grande folemnida-

de nefte dia.

iii.

O Doutor Bento Gil , igualmente pio , e douto , naf-

ceo em Beja , eftudou em Coimbra , viveo muitos

annos , e morreo cm Lisboa. Compoz dez tomos , huns

de Jurifprudencia , e outros de devoção , c todos dignif-

íimos da luz publica, e da aceitação univeríal.

C ij IV,
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»

IV.

Om Duarte de Menezes , Senhor da cafa de Tarou-

ca, Capitão, e Governador da Cidade de Tange-
e Capitão general do Exercito Real , na infelice

jornada de Alcacere, e ultimamente Vice Rey da índia,

foi Cavalleiro de bizarro entendimento, e de eltrcmado

valor; teve boas noticias de varias lingoas, e feiencias,

e cia íingularmente affeiçoado à Potzia , e naõ pouco
mimofo das Mulas, como moítrou por vezes, provando

a pena, em elegantes veríos. Amou igualmente a fama,

e dcfprezou a cobiça. Excedeo na generoíídade , e gran-

deza de animo, de que ha muitos exemplos : Daremos
hum, digno na verdade de memoria. Certo Soldado, de

mais arrogância , cjue juizo , lhe pedio na índia certa

mercê ; negou-lha o Vice-Rey , e fem duvida teria ra-

zoens para lha negar. Entaõ o Soldado com defattençaõ

necia lhe diífe cilas palavras. Bem par<\o he o homem
,

que fv\e a EIRey em tempo de vojfa Senhoria ; ao que o

Vice-Rey com inalterável pacacidade , refpondeo : 7>«-

des razão
, Jo is pano , naõ ftrvais mais a tiRey -

3
e fem

outra demonílraçaõ, o mandou riícar dos livros da Vé-
doria. Falecco cm Goa neíle dia, anno de ij88.

v.

NEÍle dia, anno de 1650. Dom Franciíco de Soto-

mayor Bifpo de Targa, eleito de Lamego, lançou

com grande íolemnidade a primeira pedra no Collegio

dos Religioíbs Dominicos Irlandezes da Corte Real de

Lisboa , fundado pela Raynha de Portugal D. Luiza de

Gufmaõ.

QUIN-
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Dia

Jj

Mayo,

QUINTO DE MAYO.

I. S.SylvanoM.

II. S. Tetxelwa f/t

II í. Ultima ViBorta do famofo Duarte Pacheco*.

IV. Frey Luiz de Soufa.

V. Nafcimento de EIRey D. Affbnlo 111.

VI. Morre ofamojo Nuno Ahares Botelho.

Catholica.

AM Sylvano , também como o do dia pre-

cedente , da IlluftriíTima familia dos Sylvas

em Portugal
,

paííou a Roma , onde pade-

ceo nefte dia cruel martyrio , Imperando

Maximino , na fexta perfecuçaó da Igreja

ii.

M tempo dos Godos floreceo em Portugal, naõ lon-

ge de Coimbra, Santa Teixelina Virgem ,, e fe con-

ta vou o feu corpo em huma Igreja
,
que a devoçaõ dos

fieis lhe confagrou, até que na invafaõ dos Mouros cor-

reo a mefmá fortuna, que outras muitas Igrejas de Por-

tugal.

iii.

NAõ referimos caíos menores
,
que fucederaõ na de-

fenfa de Cochim ao grande Duarte Pacheco , por

evitarmos o faílio
,

que coítuma caular a femelhança
;

pofto que eííes foraò em íi taõ grandes
,

que podi.õ

competir com os que celebra a fama de outros heroes fa-

mofos. Diremos fó em íumma breve a ultima illuítrifli-

\ictoria, que nefta guerra coníeguiraõ os Portuguezcs ,

e que
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Dia 5* e que lhe poz a ella o fim , e a elles a Coroa. Vend-
ia

e
cio tantas vezes ( como em outros dias diífemos ) o Rey,

18.ei5.ou Emperador de Calecut , e defeíperado de tantas per-
dcMarço.^

as ^ em pocjer taõ defigual , applicou todas as fuás forças

ao ultimo combate. Acrefccntou ao Exercito da terra gram
de numero de Elefantes , ao do mar outro grande nu-

mero de Caftcllos de nova invenção
,

guarnecidos de

homens , e armas em grande numero , que tanto pezo

fofria a fua defmedida corpulência. Com efte numerofo

apparato inveftio ao mefmo tempo aos noífos poucos Por-

tuguezes i mas eftes , rcveftidos de novos brios, e de efpi-

ritos novos, que lhe participava a folemnidade do dia, que

era o da Afcençaõ admirável de Chriílo Senhor noíío ,

fe houveraõ com tanto ralor , e deftreza, que em breve

tempo desflzeraô aquellas máquinas , e fizeraõ retirar def-

troçados os inimigos. Perdeo o Camorim neíla empreza

defoito mil homens , treze mil de contagio , que íobre-

veyo ao arrayal , os outros ao noíío ferro. Os Brama-
nes

[
que faõ os Sacerdotes daquella gentilidade lhe

períuadiraõ
,
que por íuas culpas os caftigavaõ os Deo-

íes , e que devia retirarfe a hum deferto , a fazer peni-

tencia: Aííim o fez ; e fendo taÕ pouco para General,

foi acerto, meterfe a ErmiuÕ.

IV.

FRey Luiz de Soufa
,
que no feculo fe chamou Ma-

noel de Souía Coutinho, Cavalleiro illuftre , e do-

tado deilluitres prendas, muy verfado nas Humanidades,

vifto nas Hiftorias, grande Latino, excellente Poeta
, ge-

nerofo , e difereto Cortezaõ , e zellofo por extremo da
reputação da fua peífoa , e calidade , de que deu repeti-

das provas : baile huma por exemplo. Tendo, naõ ley

que encontros com os Governadores , que entaõ eraõ de

Portugal , e andando eftes ,por caufa da pèíle, pelas viíi-

nhanças de Lisboa, lhe mandarão dizer
,
que lhe eraõ

neceíTarias as íuas caías , que tinha em Almada
,

para af-

fiftirem nellas ; c vendo
,
que lhe faltava modo de reba-

ter efta grande violência , lhe poz o fogo por íua maõ,
e as
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e^ as deixou arder inteiramente, e fe retirou para Caítel- Dia 5",

la, onde por efta acçaò fe fez mais conhecido, e eílima^ '

e

do. Voltando a Portugual , cafou com D. Magdalena.'

de Vilhena, filha de Francifco de Soufa Tavares, Veuva
de D. Joaõ de Por ngal, do qual D. João fe cria fer mor-

to na batalha de Alcacere, e delia teve Manoel de Soufa,

a D. Anna de Noronha, que morreo folteira , e foi Se-

nhora de grandes partes, ejuizo. Quando os dous con-

fortes goíavaõ com mayor ferenidade a quietação da fua

cafa, fobreveyo hum notável accidente, que aperturbou

naõ pouco , mas para mayor bem de ambos. Moravaõ

nas luas calas de Almada ( reedificadas jà do paíTado in-

cêndio ) e eftando Manoel de Soufa auíente, entrou nel-

las hum Perigrino, que perguntava por D Magdalena,

e chegando a falarlhe , lhe difíe : Sou hum Pottuguez, que

venho de Jerufalem : jio tempo de voltar para ejíe Reyno

me bufsou outro Portuguez , e me pedio , e encomendou mui*

to ,
que chegando * Jalvamento , quizejfe pajfar por efta

Vtlla , e dizer a voffa mercê (fefo/fe ma )
que atnda por

aquellas partes vivia
,
quem fe lembrava de vojja mercê :

IJlo he o que me trouxe aqui. Ficou D. Magdalena ( co-

mo fe deixa crer) por extremo fobreíahada , e fulpeníà,

c perguntou pelas feiçoens de quem lhe mandava aquel»

le recado , e todas confrontavão com as de íen marido

D. Joaõ de Portugal -> mas o que pareceo tirar toda a du»

vida , foi , que levado o Peregrino a outra falia , onde

cftavaò pendentes vários retratos , fem demora apontou

para o de D. Joaõ, dizendo
,
que aquelle era , e fem

mais efperar , fe dcfpedio. Chegou de fora Manoel de

Soufa , e fabendo o cafo, tomou logo a generofa , e ían-

ta refoluçaõ de perfuadir a fua mulher
,

que naõ fó fe

apartaífe hum do outro, mas que também íe defpediífem

para fempre do mundo , e das fuás vaidades , entrando

na Sagrada Religião de Saõ Domingos , como logo exe-

cutarão , recebendo elle com o nome de Fr. Luiz de Soufa,

o habito no Convento de Bemfica , e fez profiífaõ em
dia da Natividade da Senhora no anno de 1614.. nas mãos

do P. M. Fr. Joaõ de Portugal ; e D. Magdalena , com
o de Soror Magdalena das Chagas no do Sacramento

,

Conveu-
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D ,a 5« Conventos ambos naõ longe de Lisboa , e em quanto vi-

,, vtraõ , naõ fe viraõ mais , nem íe falarão , nem ainda
Mayo. \ ri- r

tratarão por carra, e le dcrao com tanto fervor aos exer-

cícios da vida P^eligiofa
,
quanto le podia eíperar do feu

defcngano, e da fua picdoía reíolução j na qual feguiraõ

pelos mefmos paííos a dos Condes de Vimiofo D. Luiz

de Portugal , e D, Joanna de Mendoça , como em outro

lugar dizemos. A grande inclinação, que Fr. Luiz fem-

pre teve para os livros, e eftudos, o levou, como por

força , a empregar as horas que lhe reftavaõ dos actos da

Communidade ( a que não faltava ) em varias compoíi*

çoens de livros, com que illuftrou o feu nome, e a fua

Religião : Compoz a vida do Venerável Arcebifpo de

Braga D. Fr. Bartholameu dos Martyres, em hum tomo,

e em três a Hiftoria da Religião de Saõ Domingos em.
Portugal,- Obras, que fempre foraò , e feraõ tidas em
fumma eftimação dos Doutos , e curiofos , aííim pdo ele-

vado da matéria, como pelo excellcnte do eílyllo , ele-

gância, e pureza da fraze , em que fem duvida excedeo a

muitos , e igualou aos melhores. Compoz também a

Chronica de EIRey Dom Joaõ III. por ordem de Filippe

IV. no tempo
,

que efte Reynava em Portugal , mas
não fahio a luz, porque pela mudança do governo , fuc-

cedida na Acclamaçaõ , fe perdeo , ou furtou com gran*

de magoa dos curiofoi. Faleceo nefte dia, anno de 1631.

e eílá fepultado no antecoro do Convento de S. Domin-
gos de Bemfica junto aos degraos do Coro.

v.

NEÍle dia , anno de mo. nafceo em Coimbra o
Infante Dom Aífonfo 111. do nome, depois Rey de

Portugal , filho delRey D. Aífonfo II. e da Raynha D.
20. <fe Urraca , filha dos Reys de Caftella. Delle dizemos em
Março. .

.

*

outros dias.

N
VI.

Efte dia , do anno de 1531. fuecedeo a morte do

íamoíiííimo Nuno Alvares Botelho , gloriofo reftau-

rador
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rador das Porias Portu^uezas na Afia. No diícurío de Dia 5"*

muitos annos, que nella militou fe fez temido dos iVJou- M
e

ros , c Gentios, e não menos dos Hereges do Norte, que

então começavão a infcftar aquelles mares , e terras
,

como dizemos em outras partes. Parecia reíufcitar nef-io.d*.,i r ' li • Fevereiro
te grande homem o elpint 3 , e valor dos primeiros

herocs , que fundirão aquelle Império, e o encherão,

e ao mundo , da fama das fuás proezas j mas a morte

ihe atalhou os paffos , ou os voos com que íobia , ou
voava ao miis alto ponto da gloria militar. Acabou
vencendo

,
porque inveílindo em huma piquena garota

a huma poderoía nio Olandeza
, perecerão ambas , me-

tidas no fundo improvifamente , a náo por lhe pegar o
fogo no payol da pólvora, e a galeota pelo impulfo ,e re-

votação irreparável, que ao tragarem a nào, fizeraõ as ondas.

•Daili a pouco appareceo íebre ellas o corpo de Nuno AU
vares jà efpirando, e com ellc efpirou a bem nãfááa. ef-

perança dos Portuguezes, que na conduta de tão illuítre

General , fe promet ão repetidos , e gloriofos triunfos.

EIRey D. Filippe IV.
[
que então Reynava em Portugal 1

deo o titulo de Conde de S. Miguel ao primogénito deite

heroe, e lhe concedeo outras grandes mercês, qu? ainda

hoje confervaõ feus defeendentes , e acreditou com ex«

trao rdinarios elogio* ala memoria , checando a efere-

ver da fua real maó • Que je nao trouxera cio pela Rayaha
de Polónia fua tia , o havia de pôr em demo/iflraçaõ dofen-

itmentú com que ficava da perda de hum vajfallo tao bene-

mérito.

D SEX-
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Dia 6.

SEXTO DE MAYO.

I. ídacio Bifpo C.

II. ò\ Joaõ de Vai Clara,

1 Ho Ca/a EIRey D. AffonfoV. com a Infante D. Ifabel

I V. Bauúfmo do Infante D. Diniz filho delRey D. Joaõ III,

V. Principia a Claufura do Mo/leiro de /V. Senboia da Sau-

dação da Vtlla de Montemor o Novo.

VI. Lança fe a primeira pedta na Igreja dos Cónegos Secu-

lares de S. Joae Evangeltjla na Ctdade de E\ora.

VII. Funda -fe na Vtlla da teira , Cajá da me/ma Congre-

gação,

VIII. funda-fe de novo o Collegio da mefma Congregação na
Cidade de Cotmbra.

IX. Mone a Infante D, lhereza filha dos primeiros Reys de

Portugal.

i.

DACIO, Portuguez, Bifpo de Lamego , de-

pois Arcebifpo de Braga , Prelado infigne
>

e Efcritor famofo * Por íua rara humildade

fe chamava, e aíTinava o Pcccador -

y
mas as

fuás íingulares virtudes, e grandes letras o fa-

ziaõ conhecido, e eftimsdo em toda a Igreja, e S. Leão
Papa I. do nome o tratava com grande familiaridade, e

publicas eílimaçoens , e o nomeou Prefidente no Synodo

de Cellenas, onde forão confutados os erros de Prifcilia-

no , e comprovadas com irrefiagaveis fundamentos as

verdades da Fé ,
pela qual o Santo Bifpo padeceo gran-

des tribulaçoens. Cornpcz huma Cronologia
,
que co-

meça deíde o primeiro anno ào Confulado de Theodo-
fio , e contem tudo o que fucceJeo no mundo no eí-

paço de cento e vinte annos. Compoz também os Faílos

Conluiares deíde Aurcliano Auguíto, atè a morte de Ho-
nório. Cheyo de virtudes , e boas obras

,
paíTou nefte

dia a lograr o premio delias , anno de 404.
II.
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Dia 6.

TT
de

X1 * Mayo.

SAm Joaõ de Vai Clara, Monge de S. Bento, Bifpo

de Girona em Catalunha, Portuguez, natural de San*

tarem, Varaõ merecedor a toda a luz de ler
|
como foi]

naquelies rempos comparado com os mais exceilentes Pre-

lados da Chriítandade, aílim na perícia , e elegância da»

Lingoas Grega , e Latina , como na erudição das Sa-

gradas Letras , Santidade , e inteireza de vida. Foi Mef-

tre do gloriofo Príncipe, e invicto Martyr Santo Her-

menegildo. Padeceo grandes perfeguiçotns pela Fé, que

defTendeo vaíerofamente contra os Arrianos. Fundou o

cekbre Convento de Vai Clara em Catalunha , que

lhe deu o íobre nome. Nelle morreo neíte dia , an-

no de 631. com illuftre fama de Santidade. Compoz
varias obras , as quaes fe perderão em grande parte :

Períeverão alguns fragmentos delias onde, os doutos, e

curiofos reconhecem com grande dor o muito
,
que per-

derão , nas que fepultou o tempo.

hl

NO mefmo dia , anno de 1448. fe celebrou em Lif-

boa o caíamento de EIRey D. AfFonfo V. com a

Infante D. Iíabel de Alencaílre, filha do Infante D. Pe-

dro ; fendo EIRey de delalfete annos , a Raynha de de-

finove ,• jà entaõ citava perigofamente ateado o fogo das

difcordias
,
que vieraõ depois a parar no trágico fuecef-

Çq
,

que pertence a outro dia , é não faltarão contradi-20. de

çoens a efte cafamento > mas ainda era mais poderofa a
May0*

fortuna do lnfinte , do que a inveja de feus inimigos.

Fizeraõ-fe por todo o Reyno grandes feftas , como pedia

o fubíime da caufa , e como fempre coítumou o amor
dos Porcuguezes para com os feus Reys. Havião-fe ce-

lebrado os dcfpoforios em vefpora da Alceníaõ de 1441.
na Villa de Óbidos , em fatisf*aça5 de o deixar aílim or-

denado em feu teffcamento EIRey D. Duarte Pay , e Tio
dos meímos Príncipes aos 10. annos do noivo,e 7, ou 8. da

noiva. D ij IV.
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IV.

N O mefrrio dia:, anno de 1535. foi bautizado o In-

fante D. Diniz, filho dos Reys D. Joaô III. e D.

Catharina
,

por mão do Cardial Infante D. AfFonfo feu

Tio: Foraõ três os Padrinhos , os Infantes D.Luiz, e

D. Henrique, e o Duque de Bargança : Levou o laleiro

o Marquez de Ferreira, a vela , e a orTerta o Conde de

Vimioío a o Maííapao o Conde de Portalegre.

v.

NO anno de 151 3. neíle dia , dedicado à fefta do

glorioío Martyno do Apoftolo Evangelifta S. Joaó,

t^ve principio a claufura , e forma religiofa do Moftei-

10 de Freiras de S. Domingos, de noíía Senhora da Sau-

dação da Vil Ia de Montemor o Novo na Província de

Aiemtejo j de que foi fundadora D. Mecia de Moura „

viuva de D. Nuno de Caftro j e da vida regular , e pri-

meira prelada a Madre Ifabel Vaz, filha do Mofteiro de

Jesus de Aveiro , e huma das finco fundadoras , que jà

havia fido do Mofteiro de Santa Anna da Cidade de Lei-

ria , do qual veyo com mais duas Religioías do mefmo
Convento , fundar a vida Regular , que louvavelmente

fe obfervou fempre, e ainda fe obferva , no mefmo Mof-

teiro.

vi.

NO anno de 1485. neíle dia , dedicado ao Martyrio

de São Joaõ Evangelifta
,
patrono da Congregação

dos Cónegos Seculares, fe lançou com grande íolemni*

dade na Cidade de Évora a primeira pedra para a lgre>-

ja do melmo Santo , e quinta, Cafa
,

que nefte Reyno
tiveraõ os melmos Cónegos

}
de que foi primeiro funda-

dor , e dotador Dom Rodrigo de Mello, primeiro Con-
de de Olivença; o qual tirou primeiro por fua ma5 trez

ceftos de terra dos alicerces , à honra do Salvador do

mundo, da Virgem Santiílíma , e de Saõ Joaõ Evange-

lina.
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Hfta. Nos mefmos alicerces fe achou o epitáfio de mar- Dia6.

more, que Aulico poz no maufoleo onde fe recolhei aõ

as cinzas do grande Sertório famoío Capitão da Lufita-

nia. Na ncyte de Natal de 1491. celebrarão os Cóne-

gos Seculares a primeira Miíía neíta Igreja com grande

magnificência , e concurfo do mais illuífre da Cidade.

VII.

NO mefmo dia do anno de 1 560. fe lançou na Villá

da Feira a primeira pedra para a Igreja com a in-

vocação do Eípirito Santo, e oytava Cafa da Congrega-

ção dos Cónegos Seculares de Saõ Joaõ Evangelifta. Foi

fundação dos Condes da meíma Villa ,• e fe £z com tan-

ta diligencia
,
que no primeiro de Mayo de ijóó*. fe

diííe com grande f.fta , e folemnidade , a primeira Mif-

fa , e a Cafa começou a fer habitada regularmente pe-

los mefmos Cónegos Seculares.

N
VIII.

Efte mefmo dia, feliz para às fundaçpens da Con-
gregação de São Joaõ Evangelifta , fe lançou no an-

no de 1Ó31. a primeira pedra no Collegio novo
,
que

fundarão , no mefmo fitio do outro que tinha) na Uni-
vaíidade de Coimbra , os Cónegos Seculares da Con-
gregação do Evangeliíla , Com aííiftencia do Reytor , e

de todos os Lentes da mefma Univerlidade.

IX.

Infante D. Therezà , filha de D. Affonfo Henri-

m
quês I. Rcy de Portugal , e da Raynha D. Mafal-

da , celebrou deípoforios por procuradores na Cidade do

Porto , com o primeiro Filippe Conde de Flandes, do

qual fe aííirma, que nafeido de trez dias fallou. PafTan-

do a eítes Eítados em 11 84. foi nelles chamada MathiL
de , e merecco acclamaçocns de grande Heroina

,
pela

prudência, juízo, e valor com que os governou em au-

fencia
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Mayo.

Dia 6. fjrncia de feu marido. Morto efte , de que naõ teve fr

lhos, caiou fegunda vez com Eudo III. Duque de Bor-
gonha em ii 94. e no feguinte de noy. foraõ fepara-

dos por parentes. Caminhando em hum coche morreo
infJifmente , afogando-fe em hum lago junto a Fumes
neíre dia do anno de xn8. Jaz no Moítciro de Clara-

val de Borgonha.

SÉTIMO DE MAYO. ^
I. Heromo B> C.

II. D. Ifidoro TriftoTu

11 í. Entraõ os Portuguezes por muitas poyoaçcem dos Mou-
ros , e os dejlroem*

IV. P. Balthazar Alvares.

V. Tbomaz buzeno.

VI. Lewnta-Je o famofo cerco de Marzagad*

1.

ERONÍO Arcebifpo de Braga , VaraÕ em-

mintnuííimo em doutrina, e fantidsde
,
go-

vernava aquella Igreja ao tempo , cm que

os Mouros conquiítaraõ HvTpanha , e foi

íingular difpofiçaõ do Ceo , que em tal

tempo tiveífem aquellas Ovelhas hum tal Paftor , o qual

fe defvelava em as confojar , e deríender per todos os

modos, que dieta a prudência , e diipoem a chiridade.

Padeceo graviílimos trabalhos por efta caufa , e coroado

de merecimentos , merreo ncfte dia , anno de 08 j.

11.

DOm Ifidoro Triítaò , natural de Portalegre da prin-

cipal nobreza da Província , Cónego da Congre-

gação do Evangelifta , e quarro Geral delia , e depois

Dom Abbade de Alcobaça , Varaõ infigne em letras , e

virtudes

:
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virtndes: Por ordem efpecial do Summo Pontífice Inno- Dia 7.

cencio VIU. foi reformador das duas Sagradas Reiigioens de

B^nedidina , e Ciftercienfe nefte Reyno. Foi grande
^ayo#

parte para a fundação da Ordem da Conceição , que
inftituio a nolía iníígne Portugueza D. Beatriz da Syl-

va 1 e lhe deu as primeiras Conftituiçoens. Coroado de

boas obras faleceo nefte dia, anno de 1492.

hl

DOm Joaõ Coutinho Capitão de Arzilla , e D. Du-
arte de Menezes Capitão de Tangere , tomarão

nefte dia , anno de ... . á força de armas , e de gran-

de refiítencia
t

e poder dos Mouros a Vi!la AHmbilia
,

e depois de laqueada a queimarão -

f
e o mefmo fizeraõ a

outras Villas , e terras vifinhas 1 com que puzeraõ em
grande medo , e coníLrnaçaõ a Eli\ey de Fez.

IV.

Althszar Alvares , natural de Chaves , da Compa-
nhia de Jesus , Doutor egrégio na Sagrada Thco»

logia , Lente de Prima , e Canccllario da Univerfidadc

de Évora , compoz hum Tratado de Amma feparata t

que fe impremio no Curío Conimhricence , e a grande

Obra do Expurgatorio Lufitano dos livros prohibidos

defde Luthero ate ao feu tempo , impreífo por ordem,
e authoridade do Hluftrifíímo D. Fernaõ Martins Mafcha-

renhas Bifpo Inquifidor Geral dos Reynos de Portugal.

Expedio também alguns volumes pofthumos do grande

Soares Granatenfe. Morreo em Coimbra nefte dia , an-

no de 1618.

v.

THomaz Alvares Fuzeiro, grande ladrão, foi prezo,

e íentenciado á forca. Chegando o Padre Francif-

Co Dias da Companhia para o confeílar , e acompanhar

ao fupplicio, diífe : Dabtt Deus quoque finem, O Fuzei-

ro,
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Dúi 7. ro ,

que o ouvio, diíTe logo: Dabit Deus quoque ftment*

Morreo com muita contrição , d-ndo a todos edificação,

e exemplo. Enfadado o algoz
,
que era Caftelhano , de

íe dilatar o aéto , lhe diíTe : Acabad hermono , nó fcaes

predicador. O Fuzdro rcípondeo : Eu não fou pregador ,

íou pecador: Mas efpero
,
que Dcos me perdoe, e que

rne de petos, infinitos merecimentos de íeu Unigénito Fi-

lho N. Senhor Jesu Chriílo a fua gloria: e íe for a ella,

como efpero, pedirei ao mefmo Senhor queira dar sgoa,

que ha tanto tempo naõ tem dado a eíle Reyno , e lem

ella eítà tudo perdido. Cafo maravithoío? Foi Deos fer-

vido, que logo que o dito homem eípirou , de impro-

viío chovo:» muita agoa. Para fueceflo foi raro
, para

mitagie oportuno. Succedto neíte dia, anno de i . . .

vi.

]"7* Lucluava-o correaô do Xarife. Emperador de Mar-

I

roços , em hum màr proceíofo de confuíoens :

Havia empenhado no cerco de Marzagaõ a fama , e re-

putação do leu nome, e as may ores , e melhores forças

do íeu império, e a peíloa de leu próprio filho, Prince-

pc , e íuccefLr da Coroa e via
, que os defenfores,

quando eiáo poucos em numero , e íe achnvaõ pouco

prevenidos p^ra a defença, rebaterão com invencível va-

lor os pruneiros combates do leu exercito , florente en-

tão , e urguihozo • e não duvidava
,
que fariaõ agora o

mefmo, augmentados já , e foccorridos , e, o que mais

he , vitorio! os. Conftava-lhe que íe prevenia a toda a

prèça e;n Portugal , hum tal poder
,
que naõ lhe feria

diffícultofo converter a defença em invafaõ. Naõ igno-

rava ferem mortos, quaíi todos os Turcos, e renegados,

em que fundava a fua principal confiança. Eftes fenti-

mentos o perfuadiraõ , e convencerão , a que , abatidos

os fumos da loberba , mandane. retirar a toda a preça o

exeteito. Amanheceo eíte dia [ em que naquelle anno

cahio a fèíla da Afcenção e quando o Sol começava a

dourar os montes, cemeçavão a negrejar por ellcs, os ef-

quadroeDS dos Bárbaros com tanta deshonra 3 e infâ-

mia
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Mayo.

rnia fua , como gloria daquelles valerofos Portugue zes ,
I>'a 7,

c muito íingular do famolo Álvaro de Carvalho , cuja

tílatua Te pudera collocar dignamente no templo da fama,

entre as dos Ínclitos dcfeníores dcs dous cercos de D10
,

aos quaes, fe naô excedeo , he (em duvida cjue igualou.

Com eítas noticias aííaraò em Portugal as prèvençoens

de guerra, e fe trocarão em fcllas publicas, e acçoens de

graças ao Senhor dos Exércitos
,

por tão affignalada vi-

ciona.

OITAVO DE MAYO.

I. Beato frey Bernardo de Morlam*

ll é Defcobre-Je a Ilha ae Saõ MiçiteL

III. Jura-fe em Coimbra o Mifleno da Conceição.

IV. Conquijla EIRey Dom /iff,njò Henriques a Vtlla de

Santarém.

V. Vence , e dejlroe o me/mo Rey nos Campos de Santa-

rém hum giande Exercito de Mauros.

VI. Eleyçaõ do Sumrno Pontijue Innocenuo XIII*

Vil. A Senhora D. Mana Princeza de Praga,

I.

BEATO Frey Bernardo da Ordem òos Pre-

gadores , Religiofo de grande Santidade , a

quem Chrifto Senhor noílo ralou por meyo
de huma imagem fua, em que íe reprefenta

menino (a qual fe venera ainda hoje no Con-
vento da mefma Ordem em Santarém ) e o convidou pa-

ra o banquete da Gloria , e juntamente a dous venturo-

fos difcipulos feus de pouca idade , aos quacs eníinava as

boas Letras > e muito melhor os bons coftumes. Todos
trez forão achados mortos ao pè do Altar da Santa Ima-

gem em dia da Aíceniaõ no fim daqueMa hora em que fe

reprefenta o mefmo myftcrio , na qual o mefmo Senhor

lhe picdicera
,

que o& havia 'de levar para li. Succedeo

E cftc
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Dia 8. eíte maravilhofo cafo nefte dia , em <jue entaõ cahio

de aquelia folemnidade , anno de 1277.
Mayo. J

11.

NO mefmo dia , anno de 1444. foi defcuberta a

Iíha de Saó Miguel , aííim chamada em razão da

fcfta que hoje celebra a Igreja ao Archanjo do meímo
nome. Foi defcuberta por Frei Gonçalo Velho Comen-
dador de Almourol da Ordem de Chrifto, mandado pelo

Infante Dom Henrique. Difta de Lisboa duzentas, e oi-

tenta legoas, tem de comprimento dezoito, de largo íe-

te. He frefea de bons ares , e criftalinas agoas. Há nel-

la dez Conventos , trinta e duas Parroquias , finco Vil-

las , e huma Cidade
,

que chamão Pontedelgada com
huma famofa Fortaleza.

iii.

NO mefmo dia , anno de 1639. foi jurado o Myf-
terio da Conceição da Virgem Maria N. Senhora

pelo Synodo celebrado na Cidade de Coimbra , fendo

Bifpo Dom João Mendes de Távora.

IV.
1'

PElos annos de 1144. era Alcayde da famofa Villa

de Santarém hum valerofo Mouro chamado Auíecri,

o qual com improvifos , e repetidos aííaltos infeítava as

terras circumvifinhas poííuidas de Chriftaos. Aífíítia El-

Rey Dom Arfonfo Henriques em Coimbra , e là che-

gavao cada dia as laílimofas vozes de feus VaíTallos , opri-

midos com o rigorofo pezo de tao dura, e continua ve-

xação. De muitos tempos lidava fobre o modo com que

os poderia livrar delia , anciofo juntamente âc amplifi-

car a gloria do feu nome , e a extençaõ do feu domínio.

Participou os defejos em que ardia aos principaes Caval-

leiros .la Corte , e depois de vários pareceres fe ajuílou a

interpreza daquella Praça ; e prevenidos os meyos con-

ducentes
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íducentes , fe achou EIRey ao entrar da noite deite dia, r :z$.

em fitio pouco diílante da Villa , com hum corpo ce dq

Soldados em que entravao muitos nobres j tanto, que as
Rny°i

íombras cobrirão os Orizontes , arrimaraõ-lhe elc^d^s,

e havendo íobido poucos, forão íentidos., mas a tempo
>

cjue o tiverão de abrirem huma porta, entrou E^Rcy ,con-

Correrão os Mouros em confuzo tropel , e travou-íe hum
furiofo combate. Mas naõ durou a oppoziçaõ des inimi-

gos mais que o efpaço de huma hora
,
porque embara-

çados com o repentino aílalto, confuzos , e vacilantes

com a fua própria multidão , aturdidos com as vez-s das

mulheres, e crianças, crendo, que tinhaõ íobre íi mayor
poder, foraõ cedendo pouco a pouco , e defpepndo a

Praça, de que os noííos fe fízeraõ Senhores , conleguin-

do muito mayor gloria no intento do que na expugna-

çaõ : Porque nefta acharae") poucas dificuldades , e na-

quele as coníideravaô- invencíveis. He conquifta dtgnif-

íima de memoria. Porque fendo aquella Villa mayor,

qae muitas Cidades, lendo fortifíima por lítio, e eftando

prezidiada de grande numero de Mouros
,
que empenha-

dos defendiaò a fua liberdade, e de fuás mulheres, e fi-

lhos, e as próprias vidas , e fazendas , o eíclarecido Rey
fe) com 250. Cavalleiros a conquiítou , e reduzio em :aõ

pouco tempo à íua obediência , com fingular gloria do

nome Portuguez, confuzaõ, horror, e eltrago de s Ára-

bes.

v.

NO mefmo dia, pelos annos de 1171. afliftindo EI-

Rey Dom Affonío Henriques na mefma Villa de

Santarém , teve avizo que Albaraque Rey de Sevilha o

bufeava com poderofa maõ. Fez as prevençoens que fo-

fria a brevidade do tempo , e fahindo-lhe ao encontro a

pouca diftancia fe deraõ batalha. Pelejou-fe com arden-

tifíimo fervor de huma, e de outra parte, e da noífa ef-

teve perdido o Eílandarte Real: Então baixando EIRey
do carro militar em que andava por caufa dos muitos an-

nos, e de outras moleílias , pelejou a pè com Jâl esfo -

ço
, e a leu exemplo pelejarão os feus com tao forte re-

E ij ioluçaõ
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Dia 8. foluçaÕ ,

que, não fó recuperarão o Eftandarte , mas pu*

, . zerão os Mouros em vergonhofa fogida. No mayor ar-

dor do conflicto fe vio junto delRcy hum braço com
aza , e efpada na maõ fazendo grande eítrago nos In-

fleis i e por fe. entender feria do Principe da milícia ce-

lefte Saõ Miguel , defeníor do povo Chriftaõ , inftituio

EIRev D. Aífonío huma nova Ordem de Cavallaria com
a iníignia de huma aza j e daqui íe intitulou a Ordem , e

Cavalíaria da Aia, nu Aza, que durou pouco nefte Rey-

no , merecendo por caufa tão glorioía , duração perpetua.

VI.

NO mefmo dia, arino de 171 i. foi declarado Sum-
mo Pontífice com farisfaçaõ de todos os Cardeaes,

e de todas as Cortes Catholicas o Cardeal Miguel Ange-
lo Conti , Núncio Appoftolico que havia fido muitos

annos nefte Reyno, donde obteve a Purpura, e era Pro*

te&or do mefmo Reyno na Cúria Romana. Pelo que,

foi celebrada a fua exaltação Pontifícia em Lisboa com
trez dias de repiques, e luminárias, e com muitos applau-

fos Académicos. Tomou o nome de lnnocencio XIII. e

confervou o de Proteótor de Portugal. Morreo em 7. de

Março de 1714. com 68. 9. mezes , eu. dias de idade,

havendo governado 2. annos, e 10. mezes a Igreja Ca-

tholica.

VII.

APrinceza D. Maria filha mais velha dos Infantes D.
Duarte, e D. Ifabel , foi dotada de íingulares vir-

tudes , e excellentes prendas: Falava a lingoa Latina com
expedição, e elegância admirável -

y
da Grega teve mui-

tas noticias , affim da Filofofia , e Mathematica , e de

outras Sciencias • na lição da Sagrada Eícriptura le em-
pregava com aplicação particular, e delia , e dos Santos

Padres colheo muitas fentenças de que uíava na pratica,

e com que fe a fervora^a no amor de Deos, e das virtu-

des , e afeendia o meímo amor, nos coraçoens dos que a

ouviaõ. Gaitava muitas horas do dia em Oraçaõ mental,

muitas
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muitas na vocal , e muitas em tecer , ou cozer para or- E* ,a S.

nato dos Templos , ou para abrigo dos pobres. Foi hcneí-

tiíTima em palavras , e acçoens , e dizia: Que da virtu-

de da honeftidade , mais que de outra alguma fe deviaõ

prezar , e gloriar as mulheres
j

por (fta caufa fe furtava

(
quanto lhe era poílivcl ) aos a&os públicos , e muito

mais aos livros, em que achava a menor fombra de in-

decencia. Jà mais quiz dar o braço a algum dos Corre-

zaõs
,
que a ferviaõ: Eftyllo que lempre teve mais de me-

lindre
,
que de neceííidade. Defpoíada com o Príncipe

Alexandre Farnezio , terceiro Duque de Parma, e de Pia-

cencia , Alferes mòr da igreja , e famofilíimo Governa-

dor de Flandes. E conduzida a Flandes ( como em ou-

tros lugares dizemos
)
pardo para Itália , onde foi rece-

bida com grandes feitas, e mayoresladmiraçoens das fuás

eftremadas virtudes • com o exemplo delias reformou 2

Cidade de Parma , e elpecialmente o Palácio -

}
fez arrancar

muitos abufos
,
que havia, e introcluzio vários exercícios

de devoção ; e piedade : Teve dous filhos , e huma filha,

cjue o foraõ das fuás Oraçoens: Raynuncio, fucccííor da

Cafa , e , Odoardo Cardeal de Santo Euftaquio , Biípo

Tufculano , e Margarida Duqueza de Mantua, por cazar

com o Duque Vicente Gonzaga , e annu!ando-fe depois

o matrimonio foi Freira em Placencia. Applicou-fe com
vigilantiíTimo cuidado em os criar no amor , e temor
Santo de Deos , e , amando-os , mais que a fua própria

vida, dizia com muitas veras : Que antes os queria \er

mortos , do que cabidos em alguma culpa grave : Dito
,
que

aprendeo da Raynha D. Branca mãy de Saõ Luiz. O
Príncipe feu marido a venerava , naõ íó como a Santa

,

mas como a poderofa protectora ; na et lebre batalha

de Lepanto entrou com Ímpeto juvenil cm huma gale de

Turcos , e efteve em grande perigo de perder a vida
,

ou a liberdade j e eílranhando-lhe feu tio D. Joaõ de
Auíhia aquelle extremo de valor , que tocava em teme-
rário, lhe refpondeo : Que lhe ficava em cafa o feguro

de todos os perigos; alludindo às Oraçoens da Princeza

fua mulher. No tempo qne o Príncipe andou nas gurr-

ras
(
que foi largo

)
governou os Eítados de Parma , e

Placen-
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P*a 8. Píacencia , com fumma inteireza , e igualdade : Era ne-

y, godo de admiração o grande juizo , e acerto, com que

refolvia os pontos de mayor difncuidade , nas coufas , e

cautas de huma, e outra juftiça , a que dá os caftigos ,

e a que deítribue os prémios ; razaõ
, porque de todos era

íinguíarmente amada , e tida em iumma veneração,

Comefpondeo aos progreííos de taõ íanta vida huma pre-

ciofa morte, na qual deo íinguJariílimas provas de conf-

tancia , de paciência , de reíignàçaõ , de dcfprezo das

coufas temporaea , e de apreço , e anciã das eternas»

Morreo nefte dia anno de 1577. em Parma, onde ate

hoje fe confervaô vivas a memoria , e a faudade defta

efclarecida Princeza. Compoz hum Directório efpiritual,

cheyo de fentenças dos Santos Padres , e de altiííimas

ponderaçoens
,
que Jhe foi achado depois de fua mor-

te entre as fuás joyas de mayor preço, e por eile regu-

lou fempre as fuás acçoens. Eícreveo a vida deita Se-

nhora o Padre Sebaftiaõ de Moraes da Companhia, íeu

ConfeíTor, que depois foi primeiro Bifpo do Japaõ.

NONO DE MAYO.

I. Dom -Pedro /Iffonfo filho do Conde Dom Henrique *

li. Ftey Lwz da Cruz.

III. Dom António Ftlippe Camarão.

IV. Desbarata Fernão Lopes de Andrade huma poderofã

Mmada fobre Malaca.

1.

An\>n

hwroc

OM Pedro AfTonfo , filho do Conde Dom
Henrique havido fora do matrimonio , em
huma Senhora de nobiliííimo Tangue : Foi

hum dos mais aífamados Cavalleiros do feu

tempo -

y
criou-fe juntamente com EIRey D.

fo Henriques feu irmaõ: Teve por Ayo o famofo
Egas Moniz , e com a doutrina do tal Meítrc fa-

hio
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liio deílriffimo no manejo das armas, e naó menos nos Dia 9,

primores cortezaos. Era de corpo agigantado , e de t ?ô de

agigantadas forças , que não havia quem lhe aguarda/Te
Mdy°*

na celia , fegundo encontro, nem eicudo, que reíiftiffe

os golpes da fua efpada. Achou-fe com feu Irmaõ nas

batalhas deTrancoío , e de Ourique, e na conquifta de

Sanrarcm , e Lisboa , dando fempre efclarecidas provas

de valor , e de generofidade j na occafiaò do cerco de

Lisboa andava com hum Corpo volante de nobres Ca-

valleiros , que o f guiaó , impedindo os foccorros que

íe pudeffem intentar das terras circumvefinhas ,• ao mef-

mo tempo fe achava dentro em Lisboa hum Mouro, cha-

mado Cide Achim, natural de Sylves, que namorado de

huma fiiha do governador da Cidade o viera íoccorrer

efperando a nova efpofa como único premio do feu tra-

balho O pay temendo a perda da filha, mais que a fua,

difpoz com muito fegredo
,
que huma noite f (íe condu-

zida por vinte de cnvallo com todas as fuás jpyaí , á Villa

de Alenquer ,
para dalli paliar a Sevilha,- mas encontrados

de Dom Pedro AíFonfo forão todos cativos , com tudo

quanto levav.iõ , e tudo entregue aos Miniftros Reaes -

9

chegou cila noticia a Cide Achim, o qual tomou huma
refoíução igualmente b.iofa, e temerária. Sahio da Cida-

de fó , e dcíarmado , e lançando-fe aos pès dcIRty lhe

pedio com muiras lagrimas, e com diferetas , e enterne-

cidas razoens, ou a liberdade da Moura, ou o cativeiro de

ambos, ElRey , a quem a natureza dotara de hum efpi-

rito excelío, e generofo , lhe diíTe: Que defeftindo íeu

irmão da acçaõ
,
que tinha na preza, pela haver ganha-

do , elle a daria gracioíamente. Vendo Achim, que na
Vontade de Dom Pedro contiftia o bom defpacho da fua

pertençaõ, o bufeou , e lhe pedio com todas as expre-

çoens de dor, e humildade , o mefmo que pedira a El-

Rey , e Dom Pedro fe houve, com tanta galantaria , e

com taõ bizarro, e generofo termo, que naó fó lhe en-

tregou a M ,ura , fe não também as riquezas, que com
cila tomara -

y
debaxo da única condição , de que logo fe

retiraíle com tia para o A'garve , naó tratando mais de

foccoirer Lisboa. Confeguidas ditofamente as principais

empre-
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Dia 9. emprezas , que por aquellcs tempos fe offcrecerao em

d
f

Portugal, em que Dom Pedro ArTonfo foi grande parte,

paífcu depois a França, onde obrou tão bizarras acçoens,

que ElRey
(
que então era Luiz VIU. ) o fez hum dos

doze pares, dignidade de grande cítimação naquelle Rey-
no ; em humas juílas Rtaes levou todos os prémios , e

juntamente as adrniraçoens , e os vivas de toda a nobre-

za , e povo. Voltando a Portugal foi eleito primeiro

Meílre da Ordem de Aviz , e quando eftava no mais

alto ponto das grandezes , e pompas deita vida, pizando
tudo, caminhou para o Moíteito de Alcobaça, onde re»

cebeo o habito da Sagrada Ordem de Ciftcr , e vencedor

glorioío de íí mefmo, viveo , e morreo fantiíTimamen-

te neíle dia anno de nój.

11.

Rey Luiz da Cruz noíío Portuguez , natural de

P Bragança , Religiofo Menor da Província de Saò

Gabriel em Caílella : Foi varão doutiífímo, e clariííimo

eferitor : Deo á eílampa varias obras cheyas de ílngular

doutrina, e vaíla erudição: Sobio na fua Ordem aos mais

eminentes lugares , e deíhnado para o fupremo da mef*

ma, acabou ícus dias neíle em que eílamos, na Cidade de

C,aragoça de Aragão, anno de ió 33.

iii.

DOm António Filippe Camarão , de Naçaõ índio ^

e entre os índios, nobre por nafeimento, e nobe*

liíhmo por acçoens $ agregando a íi muitos de feus na-

turaes , veyo foccorrer , e fervir aos Portuguezes nas

guerras de Pernambuco , onde militou dezanove annos ,

fempre com grande nome, e merecida fama de pruden-

te , e valeroío Capitão. Era univeríalmente eílimado,

e fe fazia eílimar
,

pela gravidade, juizo , e valor, com
que le fabia haver em todas as occafioens militares, e ci-

víz: Pelejou vezes íem numero com os Olandezes, e ou»

trás tantas os venceu. Foi Meílre de Campo de hum
Terço
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Terço de índios , c os trazia tao obedientes , e bem dif. £129.

ciplmadosj que podiaõ Ter exemplo aos das Naçoens mais de

cultas , e mais dèftras. ElRey D. Filippe IV. (em cujo tem- y°*

po já íervia com grande reputação) lhe deu o habito de

Chrifto , e licença para ufar de Dom , e o pofto de Capitão

General dos índios do Braíil. Foi naõ menos religiofo,

que Toldado ; Nunca entrou em batalha, fem primeiro fe

prevenir com os Sacramentos : ouvia todos os dias MiíTa,

e todos os dias refava o Oíficio deN. Senhora -

7
faleceo nef-

tedia com grandes moftrasde piedade, anno de 1648,

IV.

POuco depois de conquiftada a Cidade de Malaca pelo

Grande Affbnfo de Albuquerque , fe animou hum po-

dcroío Gentio de Naçaõ Jào, chamado Patê Unuz , com
intento de lançar delia aos Portuguczes , e enchendo de

expectação os Príncipes vifmhos, poz no mar huma Ar-

mada de noventa velas, guarnecidas de groça artelharia
,

grande copia demuniçoens, edoze mil Combatentes -

}
era

entaõ General daquelle mar Fernaõ Lopes de Andrade , il-

luftre Capitão , o qual apreccbendo deíaíícte veias com tre-

zentos efincoenta Portuguezes , e alguns naturaes da terra,

fahio a encontrar os inimigos. He efta huma dasrelaçoens

em que fahe a publico a verdade , com temor de Ter tida

por ficção : Encontraraõ-fe as duas Armadas, e travando-

íe em duriííima peleja
,
que durou muitas horas , veyo , fi-

nalmente , adeclararfe a vitoria pelos Portuguezes
,
poílos

os Jàos em vergonhofa fugida , ficando grande parte das

fuás velas , ou na maõ dos vencedores , ou metidas a pique,

ou entregues ao fogo : Encheo efta vitoria ( fucccdida nefte

dia , anno de 1 5 1 2. ) de admiração , c terror às Naçoens

confinantes, as quaes fundarão de novo na experiência do

noíTo valor o conhecimento dafua debelidade.

F DECI-
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DECIMO DE MAYO.

I. Rouba-fe o SanttJJimo em Odhellas.

II. JSafce o Grande Patitareha da Hofpitaltdade S. João de

Deos.

II í, Pa! to Extraordinário,

IV. O Venerarei Padre João de Santa Marta.

1.

ESTE dia,anno de 1671» que cahio na Do-
minga infraoólava da Afceníaõ , fuecedeo o
defacato do Senhor Sacramentado na Igreja

Paroquial de Odivellas do termo de Lisboa,

pelo qual fe fizeraõ grandcs,e devidas demoní^

traçoens de Icntimcnto em todo o Reyno. Por conta da

pobreza da Corte de Portugal , corre ainda o defaggravo

que todos osannos fe faz ao meítno Senhor nefte dia com
grandes cultos, e adoraçoens.

N
II.

Eíle dia , anno de 1 49 5. nafceo o grande Patriarcíia

da Hofpitalidade Saõjoaõ de Deosna Villa de Mon^,
. temor o novo. Tomou o Ceo por lua conta feftejar

o feu naíeimento com luminárias de hum extraordinário

reíplendor, que cobrio a fua pobre cafa ; hoje Igreja, e Con-
vento da Religião que fundou ; com repiques dos finos da

Paroquia , fem íerem movidos porimpuifo algum humano

j

8.deMar- e com revelaçoens do que íeria o nafeido. O que foi,já dif-

5°* femos em outro dia , e melhor o tem dito, e canonifadò a

•Igreja , e o vemos , e veneramos nos altares.

ih.
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Dia io.

TÍT de
±1A# Mayo,

NO lugar de Junqueiros, termo daVUIa de Ourique,

pario a mulher de Brás Figueira quatro crianças nef-

te dia do anno de 1733. e nos três íubfequentes , e

todas receberão agoa do bautifmo.

IV.

O Venerável Padre Joaõ de Santa Maria, natural da Vil*

la de Thomar , Cónego da Congregação doEvan-

geiífta ,• por fuás grandes virtudes o pedio EIRey D. Jcaõ

II. à meíma Congregação para ir ao Reyno de Congo
pregar a Fè, como foi com quatro companheiros no anno

de 149 1. Naqnella Miííaõ coníeguio o Padre Joaõ de San-

ta Maria a gloria íingulariflima de converter , e bautzar ao

Rey de Congo, e Raynha, e Príncipe fueceflor doRtyno,
e outros innumeraveis Ethiopes. Fundou a primeira Igre-

ja naquelia Região j a ella voltou fegunda vez como mef-

mo Hm, eigual fruto; enaempreza daconveiíaõ das al-

mas acabou a vida nefte dia, anno de 15 18.

Contra o que acabo de dizer , e já havia dito[pofto

que com mais extenfaõ] no Ceo aberto na terra. L 1. cap.

1 8. pag. 256. &c. fe armou rijamente o R, P. M, Fr. Fer-

nando da Soledade ,Croniíla da Ordem de S. Francifco/ia

Província de Portugal na terceira parte da hiftoria Será-

fica , L. 4. cap.i 8. pag. 447. E porque ellc diz no mefmo
lugar: que he neceffario diílinguir os tempos para concor-

darmos nos ditos : Digo eu agora, que he precifo diílin-

guir nos feus ditos, para averiguarmos verdades. E aífim

quero dividir em §§. oque o Padre Mtftre diz, e me to-

ca
,
para ir com ordem, e clareza refpondendo a elles.

§. I. diz, e com muita verdade, mas naõ fey fecom
alguma fegunda intenção , que a Religião de S20 Francif-

co tem taõ copiofos títulos , que a engrandecem , que fe

pode honrar a fi, e repartir com quem fequizer honrar.

§. II. diz
,
que o Author do Agiologio Luíltano , e o

Padre Jorge de Saõ Paulo, eeu,em prova de que osnoííos

F ij Con-
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Dia 10. Cí negos foraõ aefta primeira MiíTaõ, allegamos humaPro»

^c vilaõ , ou Alvará
,
que fe encontra nas datas , e nas ma-

térias de c|ue trata^ oqual por confequencia nunca exiftio

no mundo. No§. Ill me roga , e pede com grande inftan-

cia
,
que lhe moftre o tal Alvará, e que veja eu fe o acho

na Torre do tombo. No IV. allegando a fcu favor a au-

thoridade de Relende , diz ,
que efta fenaõ contrapeza com

a de Joaõ de Barros , que o desfavorece j e as razocns
,
por-

que no parecer do Padre Meftre
,

peza mais o Refende,

que o Barros, f3Õ: Primeira, porque vivia naquelle tem-

po j íegunda
,
porque afíiftia na Corte j terceira

,
porque

vio aos Padres de Saõ Francifco com os léus olhos quando
partirão para eíla MiíTaõ. Quarta .porque Manoel de Fa*

ria, eSoufa, qualifica ao Reíende de author muito verda-

deiro, No §. V. me argue de que citei mal ao Chantre de

Évora a meu favor, pois o dito Chantre diz o contrario

em humas palavras , que o Padre Meftre allega. No §.VI.

argúe ao author do Agiologio, e lhe pergunta com irri-

zaõ, onde achara as noticias ,
que fegue ? e o aceufa de

huma contradicção a outro propoíito. Eisaqui toda a mà«
quina com que o Padre Meftre fe dá por fatisfeito na impu-

gnação dos meus fundamentos, que faõ íinco , e validif-

fimos, aos quaes nnõ acode, como devia , na íuppofiçãode

fe haver pofto em campo centra mim. E os íeus , referi»

dos, nao tem mais fubftancia , que as contradicçoens do
Alvará , e o pezo , ou contrapezo fobre a authoridade

do Refende. Peço muito ao curioío , e difereto leitor quei-

ra fazer reflexão nos ditos §§. e logo nas minhas repoftas,

e julgue deíapaixonado , e prometo eftar pela fua fentença.

§. I. Reconheço , admiro , e venero as immenías
cxcellencias

,
prerogativas , e grandezas da venerabiliífí-

ma Religião de Saõ Francifco ; e que defte íagrado re«

banho, entre outros de que íe compõem o rebanho uni-

veríal , fe pôde dizer com muita verdade, e propriedade:

Qyt autem mmor efi ^Matorefi^ t Mas daqui mefmo fe

tira huma inftancia contra o Padre Meftre
j
porque fendo

fua Religião, como he , e como ninguém pôde negar,

hum mar de excellencias , nao devia o Padre Meftre in-

fiftir tanto mima , para a qual nao tiveífe muito folidos

funda-
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fundamentos, e muito mais folidos , notoriamente, que Dia io.

os da parte oppofta. Devia da fua abundância dar tile*,
e

barato aos que abundaõ menos. Mas deixando eftas ra-

zoens ,c]ue íò o faõ da congruência, vamos ao

§. II. Nelle, parece fem duvida ao Padre Meftre
,
que

me faz o que David fez ao Gigante , poílo que eu o naõ

a. Diz
,
que eu me fundo em hum Alvará , no qual fe

encontrão as datas , e fe contêm coufas , que também fe

encontrão. Com que vem a concluir
,
que nâo ha tal

Alvará no mundo , e que he quimera, e fabula, que nunca
teve exiítencia. Bom Deos ! Quantas ceníuras vemos , e

quam pouca razaõ, quam pouco fundamento vemos nel-

Jas. Deforte
,
que toda a prova , que o Padre Meilreal-

lega contra os aífertores do Alvará coníifte nacontradic-

çaõ de que o tal , fendo hum , tem datas differentes , e

contem couias diverlas? Se aífim fora , corria direitamen-

te o argumento do Padre Meftre ,• porem não he aííim.

Eu
,
que íou o principal impugnado , naõ alleguei com

hum íó Alvsrà, ou com huma fó Provifaõ -

y
fenaõ com dous,

ou com duas. Sejaõ teftemunhas as minhas palavras ha
tantos annos publicas ^eimpreífas. As minhas palavras no
Ceo Aberto na terra L. i. cap. 20. pag. 169. faõ eiras":

qmnto
}
e ultimo fundamento , major que toda a exceiçaõ

, fe
cifra em duas Provifoens delRey D. JoaÕ II. paffadas a pri-

meira a 5. de^íbrtl de 1492. que fe guarda no Cartório de
Santo Eloy ,• afegunda a 11. de Junho do mefmo anno•

,
que

fe guarda em Saõ JoaÕ de Xabregas. Na primeira , ordena
ElRey

} que fe pague ao Reytor que deprefente era de San-'

to Eloy
, os gaftos ,

que a Cafa hoiwefje feito ate- li com os

negros
, que vierao de Congo. Na fegunda , ordena affim

mefmo
, que fe pague ao Geral os gaftos ,

que a Congregação

howveffe feito no aviamento dos Padres , que partirão defle

Reyno para Congo na frota , de que era Capitão mor Gon-
çallo de Soufa. Pois fe eu digo

,
que faõ duas Provifoens,

que contradicçaõ ha, em qu^huma trate de huma coufa,

e outra trate de outra coufa ? Bom Deos! (digo outra vez,)
que haja tantos que cenfuraõ fem verem, nem ponderarem
o que ? Bem fei , que o author do Agiologio fala fó em
hum Alvará: porem iíTo naõ he negar, que haja outro,

eou-
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Dia to. e outros. B.iílava-lhe hum para confirmar o feu in teiato,

e
e ló hum allega. O Padre Jorge de S.Paulo allega dous,

' ' e eu cambem • com que , o dito author confere com hum
dos allegados pelo dito Padre ,' e confere com eíTe meí-

mo, que eu também alltgo. E o dito Padre , e eu,allega-

mos mais outro. Pois onde vai aqui a confulaõ
,
que o

Padre Meílre diz, que eu accreícentei ? Onde vai a con-

tradicçaõ ,
que o Padre Meílre fuppoem com tanta firme-

za, e tanto iem razaô?

§. 111. Profcgue o Padre Meílre, e diz, que nos roga,

e pede com toda a inílancia
,
que lhe moílremos o dito

Alvará ? Reípondo
,
que não (o lhe moílraremos hum , íe-

naõ dous. Mas devera o Padre Medre advertir
,
que quan-

do hum Efcricor allega hum documento dizendo, que o
vio, e que o tem \ naõ coílumaõ outros Efcritores negar,

nem duvidar de que affim íeja. De outra forte, que cre-

dito teriao infinitas hiílorias , que fe referem na fé dos

manufcripros? Se diífer o Padre Meílre, que não fe deve

fé a manuferipto ,
que involve contradicção , dirá bem.

Mas no noíío cafo naõ ha contradicção , nem fombra

delia,- porque nenhuma contradicção ha, em que fendo

dous Alvarás , fejaõ diverías as datas , e differentes as ma-
térias. Pois, fe naõ ha contradicção , defejara faber, em
que fe funda o Padre Meílre para negar huns fundamen*

tos allegados por três teílemunhas de viíla; duas, confor-

mes em dizerem ,
que ha dous Alvarás , e outra em que

ha hum , fem que negue, que haja outro. Aííim íe con-^

demnaõ à revclha dous homens (naõ falo em mim ) dignos

de credito , e tidos em boa reputação ? E fe todavia fe lhe

fjz íolpciíofo o Padre Jorge de Saõ Paulo ,
por fer Cóne-

go noíío , e por não correrem impreíías as fuás obras ;

também fe nos faraõ fofpeitofos os Religiofos da fua Or-

dem
, que efereveraõ delia , e não imprimirão. E enta5

fica o Padre Meílre muito contente , e íatisfeito com di-

zer
,
que não exiíle no mundo tal Alvará? Dizer, e naõ

provar , vai o mefmo que nada. Se chama prova à cha-

mada contradicção , já eífa cila desfeita j pois em que fe

funda ? Se baila dizer fem provar ,• repare o Padre Meílre

agora no que eu lhe pudera dizer também. Supponha,

que
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que lhe digo

,
que nenhum dos papeis com que alIegaDia to*

dos Cartórios da íua Religião exiftem no mundo. Que me ^f
e

refponderá a ifto o Padre Meftre? Mas feja o que for
} iíío

mefmo lhe refpondo já daqui à fua negativa. Digo mais,

que com toda ainftancia lhe peço, e rogo me moftre os

taes papeis que allega. Que refponderá a efta minha pe-

tição ? MSs refponda o que reíponder ; iíTo mefmo re£»

pondo eu à fua. E fehimosiguaes nasrepoftas, na5 me
poderá o Padre Meftre condemnar a mim , íem qae fe con-

demne a íi juntamente. Diz mais
,
que lhe moftremos o

Alvará na Torre do tombo , e nos regiftos daquelle Rey.

E eu digo , que me moftre o Padre Meftre as Provifoens

dos meímos Reys na Torre do tombo, ou nos regiftos dos

Reys de Portugal, que allega nefte feu livro. Dirá, que

naõ tem neceílidade de bufear em outra parte as taes Pro-

vifoens
,
porque tem os originaes em feu poder. Pois ,iífo

mefmo lhe refpondo eu, nem mais , nem menos, e efta-

mos iguaes.

§. IV. Por outro caminho fe empenha o Padre Mef-

tre em me arguir, e convencer. Dizia eu no Ceo Abertoi

Que Garcia de Refendefeguia a opinião de que os Reli-

giofos de Saó Francifco haviaõ fido os primeiros MiíTiona^

rios em Congo , e que Joaõ de Barros feguia, que foraò

os Religiofos de S. Domingos ; e que fe contrapezava hum
author com outro ,• donde inferia, que nefta parte fe lhe de-

via pouco credito ; e dei a razaõ : a qual era
;
porque os

Efcritores feculares fempre examinarão pouco as coufas

dos Religiofos, e íó tratarão delias muito de paífagemfem

a miudeza, e exacçaõ neceífaria. Que ifto fejaaflím, he
matéria fem duvida, e que todos fabem , e confeífaõ. As
coufas, que obrou na índia Saõ Francifco Xavier, nao ca-

bem em muitos volumes,- e fe lermos as hiftorias daquel-

le Eftado compoftas por authores feculares , apenas acha-

remos poucas regras, que trataõ do mefmo Santo. Tam-
bém nos confta de innumeraveis Religioíos

,
que na mef-

ma conquifta da índia, e nas outras defte Reyno, obra-

rão eftupendas acçoens, converterão infinitos Gentios, e

facrificaraõ gloriofamente as vidas em obfequio da fé. Ede
tudo trataõ pouco , ou nada os Efcritores, que , como Re-i

fende,
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Diaio.fende, e Barros , tomarão poraííumpto eícrever coufasto-

. cantes ao Reyno, e feus domínios. Logo bem inferia eu,

que cios taes ienao devia fazer grande cafo nas coufas to-

cantes aos Religiofos. A efta minha inferência nao aco-

dio o Padre Meftre , nem com huma Í6 palavra • iem du-

vida
\
que me achou razaõ , mas fe aííim foi

,
por iflo

mefmo nao devia inííftir. Os feus fundamentos faõ qua-

tro. O primeiro conllfte que Reíende vivia no tempo
daquella Miífaõ. Segundo

,
que aíTiília entaõ na Corte.

Terceiro
,

que vio com os feus olhos aos MiíTionarioa

Franciíc3nos. Quarto ,que Manoel de Faria e Sóufa qua-

lifica de verdadeiro ao Refende.

Rcfpondo ao primeiro. Que Refende viveíTe nàquel-

le tempo , aííim he \ mas que tícrevcííc no mefmo tempo,
não fabemos que aííim leja. Sabemos que vivia no tempo
deiRey Dom Joaõ 11. Sabemos , que imprimio o feu livro

depois da morte do mefmo Rvy Cem que, bem poderia eí-

crever o tal livro muito depois daquella Mifláõ , e podia

naõ haver fabido as particularidades delia , ou eftar delias

efquecido. Que prova ha , ou pôde haver em contrario

difto? Quantas coulas fuecedém em Portugal de que o Pa-

dre Mefte naõ tem noticia, nem cu, nem a mayor parte dos

que vivem no meímo Reyno? Era precifo
,
que Refen-

de, íb porque vivia entaõ, houvefle de íaber com parti-

cularidade ( ou fem ella) tudo o que entaõ íuecedia? To-
dos os annos partem nãos de Lisboa para a índia , e nellas

vaõ Religiofos , e [e fc perguntar à mayor parte dos mo-
radores da mefma Cidade, que Religiofos foraõ nellasefte

anno parlado, e no outro, e no outro, naõ ofabcraõ di-

zer: Logo nada importa o viver Refende naquellc tempo
para acereícentar opezo abalança da fua authoridade.

O fegundo fundamento do Padre Meftre he , que no
tempo da partida daquJles Religiofos eftava Garcia de Re-
fende na Corte. Como afTím ! Donde confta ao Padre

Meftre ,e donde nos prova efta aííiftencia? Garcia de Re-
fende he certo, que tal não diz: Pois quem o diífe ao Pa-

dre Meftre? Dirá
,
que affim o infere, por fer o Refende

criado deiRey. Mas ifto he inferência, e oquehe infe-

rência não fe affirmacomo coufa certa. Por ventura hum
criado
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criado dclRey he conftrangido a eftar femprc nâ Corte Dia i&;

íem interpolação alguma ? Se fe lhe ofFereeer hum ne- J?
e

gocio fora delia , não poderá aufentar-fe por algum

tempo ? Pouco fundada he logo a inferência do Padre

Meftre para huma aífirmaçaõ taõ abloluta. Mais : dado,

que Garcia de Refende eftiveífe fempre na Corte, como
criado daCafa, reftava provar o Padre Meftre, que por

aquelle tempo eftava a Corte em Lisboa. Os Reys anti-

gos , e ímgularmente EIRey D. Joaõ 11. variavão mui*

tas vezes de afliftencia, e outras tantas variava a Coite.

Podia o dito Rey eftar por aquelle tempo em Evoia,«m
Santarém, em Monte mor , cem outras terras , onde

fabemos
,
que muitas vezes efteve: Logo fe o Padic Mef-

tre não allega fundamento algum em prova de que Re-
íende , ao tempo daquella MiíTaõ , eftava na Corte

,

nem de que a Corte , no tal tempo , eftava em Lisboa %

onde ie embarcarão os Milionários , deívanecido fica o
feu fegundo fundamento.

O terceiro fundamento he , que o' dito Refende , e

também Ruy de Pina , virão [ diz o Padre Meftre ] com
os léus olhos aos Miflionarios Francifcanos. Com osfeus

olhoò ? ifto não pode faber-fe fenão por adevinhnçaõ*

Nem o Refende , nem o Pina , dizem tal. Sim dizem,

que foraõ Rcligiofos de S. Francifco , mas que elles o*

viraõ com os léus olhos tal não dizem. Pois fe elles o
não dizem, por onde o foube o Padre Meftre trezentoi

annos depois? Torno a dizer, que fó podia fer por ade-

vinhação. Dirá o Padre Meftre
,
que o diz por inferen*

cia; mas jà refpondi acífe efugio , moftrando, que a in-

ferência hehuma mera duvida,- e que nem para eíla in-

ferência, e duvida , havia fufficiente fundamento ; vifto

naõ conftar , que por aquelle tempo eftivefle a Corte

em Lisboa, nem que Refende ,( e o mefmo digo do Pi-

na ) eftivcífe pelo mefmo tempo na Corte j e ainda que

eftivefle na Corte , teria com a noticia da tal MiíTaõ

Francifcana o mefmo engano
,
que com outra , também

Francifcana , teve o Author das Gszctas da Corte de Lis-

boa j o qual na Gazeta num. ió. doannode 171 3. pag.

128. cap. Lisboa 22. de Abril, diz: Embarcaraõ-Je nas

G tiàoi
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Dia 10. vàos r/â índia duas Miffoens para cultivar a noffa Santa

Fé Cotholtca. nos Paizts idolatras do Oriente j huma de Pa-
dres da Companhia de Je/us , outra de Religiofos Francifca-

ms. E na Gazeta da femana ieguinte de 20. de Abril

num, 17. pag. 13 6. emendou a dita noticia defte modo:

j\ruõ pat tio efle armo para a Índia MijffaÕ alguma da Re*

ligiaG Franafcana , como por tquivocaçaõ fe dtffe a fema*

na pajfada A mefma fatisfaçaõ dariaõ Refende, e Pi ria,

íe lheb folie taõ fácil reimprimir as fuás noticias , comef

as das;Gazetas.

O quarto , e ultimo fundamento he
,
porque Ma-

noel de Faria, e Soufa qualifica de verdadeiro a Refende.

Com que, Manoel de Faria he o abonador dos verdadei-1

ros .? Bem eítá. E quem ha de fer o abonador de Ma*
noel de Faria ? O Padre Meftre naõ : porque vejo, que

p impugna nefte mefmo livro feu, cap. 19. foi. 01. e 03.
Pergunto mais : E Manoel de Faria que diííe, que Refende

era verdadeiro , diíTe por ventura
y
que Joaõ de Barros

era mrntirofo ? Naõ dilfe tal. Antes venerou tanto a ver-

dade daquelle grande homem,que lhe compendiou fielmen-

te as fuás quatio Décadas. Pois, que faz para o cafo em
que eftamos o dito de Faria? Sim diífe de Refende, que

era verdadeiro
ç
porém naõ negou , que Barros o foífe

timbem ,• e fe o Padre Meftre duvida da caufa
,
porque

Manoel de Fana qualificou a verdade de Refende , eu a

direi j. e mais naõ he adevinhaçaõ
,
porque tem bom fun-

damento , e he : porque como queria dizer delle ', que

lhe filtavaõ os requedeos para hiftoriador
,

para fua->

vifar efte golpe, diíle , que faltando-lhe todos os outros

fequcíitos, naõ lhe faltava o da verdade» e porque enten-

«deo
,
que todos fe achavaõ em Joaõ de Barros

,
poriíTo

naõ fwZ delle outra tal declaração. E fe aífentamos, que

ambos foraõ verdadeiros, veja o Padre Meftre fe fe con*

trapeza bem a authoridade de hum com a de outro. Nem
obfta contra a verdade de Refende , e de Barros , o èf-

crever algum dclles , ou ambos, alguma coufa
,
que nâõ

feja verdadeira. Digo
,
que naõ obfta -

y
porque atè no

que hum homem vio com os léus olhos, fe engana mui-

tas vezes, quanto mais guiando-le por informaçoens, cu-
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ja falfídade (fe ncllas a houver ) naõ offende aos Authc-Dia 10;

res,- os quaes , fó materialmente [ neíTc caio] faltaõ à

verdade. Fiquemos pois , em que fc Refende he verda- '
'

deiro , também Barros o he , e que hum contrapeza ao

outro na controvercia em que cftamos ; e que de hum,
e outro (quanto a ella) devemos fazer pouco caio: pois

ambos tratarão as coufas dos Religiofos com pouca , ou
nenhuma diligencia , e reflexão.

§. V. Profegue o Padre Meftre em arguir-me de eu

haver citado ao Chantre de Évora Manoel Severim de

Faria a meu favor, como fe pode ver no Ceo Aberto L.
í.cap. 10. Reipondo , e confeíTo, que alleguei ao dito

Author duas vezes no rnefmo lugar citado ; huma ,
para

moftrar , que os primeiros Ethiopes, que víeraõ de Guine,

eftiveraõ no Convento de Santo Eloy , e alli foraõ inf-

truidos na doutrina Chriftãa : e nefta parte naõ ha du,

vida, que o alleguei com verdade , e razaõ j apontan-

do as luas meímas palavras, e citando o lugar, onde elle

as havia dito. A outra, em prova de que os Cónegos do
rnelmo Convento foraõ os primeiros MiíTionarios a Con-
go, fundandome na authoridade do Padre Jorge de Saõ
Paulo

,
que aflirma nos feus manuferitos , haver-lhe o

Chantre arfirmado
, que também era da mefma opinião.

E podo, que elle houveííe eferito o contrario nas pala-

vras , que o Padre Meftre allega , bem podia depois

achar melhores fundamentos para fe defdizer , como fuc-

cedeo ao Author do Agtologio y na forma , que logo ve-

remos. Mas feja o que for
,
quanto ao Chantre,- o cer-

to he
,
que também elle entra no numero dos Efcritcres

íeculares, que tratarão a« coufas dos Religiofos muito de

paílagem
; e por confequencia naõ fe deve fazer nelle

grande fundamento. No Author do Agiologio fim , por-

que elcrevia matérias Ecclefiafticas , e elle era Author in-

dirferenre , e ieparado das partes , e de paixoens particu-

lares , e (ó aqueiias eraõ o aíTumpto de que tratava.

§. VI. Contra elle fe arma p Padre Meftre dizendo

pag. 4ji. §.787. Se extjitra ainda no mundo , também
podíamos dizer , e pedir ao Author do jtgwlogio

y
que nos

declara)]t aonde achava a noticia , que deu no Jen tomo 1.

G ij Advert.
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Dia to. Advert. §. 8. de que forao a e/la MifJaÕ de Congo os Mon-

^e ges de S. Bernarão do Convento de Alcobaça , depois os Fran»
y ' et/canos, e Domimcos. Mas di-ftas mefmas coufas que o Pa-

dre Medre diz, c de que faz taõ pouco cafo, fe forma

hum argumento invencível contra a fuá opinião. He cer-

to que o dito Author no lugar citado dilfe
,
qae os pri-

meiros Religiofos da MiíTaõ de Congo foraõ os Monges
de S. Bernardo de Alcobaça. Naõ he crivei, que o dicef-

fe fem fundamento
;
porque naõ havia de levantar da fua

cabeça huma coufa
,
que não tiveífe algum , e muito

menos fendo aquellas advertências íobre pontos de que

depois havia de tratar no difeurfo da obra. He certo, que

depois íe retratou , e defd íTe o que havia dito. Donde
bem fe convence, que achou algum novo fundamento;

porque fem eí!e , naõ era crivei , que Te houveífe de def-

dízer do que diífeia , e corria já impreíTo. Feitas tilas fup-

pofjçoens taõ naturais , taõ ajuftadas com toda a boa ra-

zão , e fem duvida verdadeiras -

y
le o dito Author foíTe

vivo , muy fácil lhe feria moíbar ao Padre Meftre ofun-

damento com que íeguio huma opinião, e o fundamen*

to com que depois feguio outra. E quanto a efta fegun-

da , declarado deixou o fundamento que tiveta , como
confta das fuás palavras , as quaes hei de referir para qua-

lificar o credito daquelle Author, a quem o Padre Mef-
tre , muito contra razaõ pertende defacreditar. Defia Mif-

fao -dos Padres a Congo ha hum Ahará delRey D. 'João //.

em Jeu Cartono , pajfado em 149 1. no qual manda Jatts-

jazer todos os gajtos , que fizeraõ na jernada. E grande

noticia nos litros dos Ingrejfos , e óbitos de Santo Eloy , e da

Torre do tombo. Agiologio Lufit. tom. 3. pag. 159. Logo af-

faz fe prova
,
que exiftia no mundo o dito Alvará ,• pois

efte foi o fundamento, que obrigou ao dito Author a def-

dizer-fe publicamente do que havia dito.

Argue mais o Padre Meftre ao dito Author , de alie-

gir , em prova de que a primeira MiíTaõ fora dos Cóne-
gos do Evangeliíla , os Authores

, que trataõ da fegun-

da. Porem deve-lhe o Padte Meftre reftituiçaõ ,• porque

he certo ,que o dito Author naõ allegou aos taes Autho-

les em prova da primeira Miííaõ , antes declarou
,
que

os
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os taés na5 tiveraõ noticia delia. VaÕ as iuas palavras. Dia 10;

De/la glorio/a Mtffaõ (Jegunda ) efireverao vários Authores de

( por nao terem noticia da primeira ) engrandecendo todos a
May°*

virtude do Santo Prelado , &c. Agiolog. Lufit t tom. 3 . pag.

160. Argue finalmente o Padre M:ftre ao dito Author

de huma contradicçaõ manifefta , como fe pôde ver no

fim do §. 787» pag. 45 1. Naõ me teca averiguar tíTe

ponto j mas digo ao Padre Medre, cjue nenhum homem,
por mais apurado , e advertido queícja, deixou de errar,

ou de fe deícuidar em algumas coufas j e fe baítaõ a'guns

erros, ou deícuidos
,
para qualquer Efcritor perder a re-

putação , daqui dou por perdida a minha [ fe tenho al-

guma ] , e o Padre Medre, e todos os Efcritorcs devem dar

também a íua por perdida, E para que naõ vamos mais

longe
;
quem negará, que o Padre Meíhe fe defeuidou

muito nefta meíma apologia
,
que fez contra mim ? Eu

alleguei pela minha parte fundamentos naõ pouco foli*

dos j o Padre Medre fó me refpondeo a dous :Pois quem
negará , que ido foi hum grande delcuido ; fendo certo

( co no he,
)

que quem fe refolve a impugnar huma o-

piniaò , deve de desfizer todos os fundamentos dtlla,

ainda os de menos vigor ? Eu fundei a minha opinião

dizendo, que fe contrapezava a authoridade deReiende,

com a de Joaõ de Barros. Fundei-a mais nas duas Pro-

viíocns dJRev. E contra edes dous fundamentos fe ar-
j

mou o Padre Medre com a pouca efíicacia
,

que have-

mos ponderado. E allegando eu mais três , naõ menos,

antes mais efiicazes
,
que os dous , defeuidou fe tanto o

Padre Medre
,
que contra elles naõ diííe palavra. Que

diremos a eda omifíaõ taõ notável? Aomencs, naõ pô-

de negar o Padre Medre, que fe defeuidou muito em naõ

impugnar, como pudeífe , tudo o que eu djzia,e podia

fazer contra a fua opinião : porque a tanto he obrigado

quem impugna.

Mas vejamos os meus fandamentos , que o Padre

Medre deixou em paz. He certo, e ninguém duvida, que

aquelles parentes , e embaxadores do novo Rey de Con-
go D. Aífonfo , foraõ mandados por E Rey D. Manoel
para o Convento de Santo Eloy de Lisboa. Quem ha-

verá
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Dia 10. verá

,
que julgando as confas , dcfpido de paixoens par-

^e ticulares , de<xe de entender
,
que aquella ordem efpecial

yo
* delKey , naíceu da outra, que ElRey Dom Joaõ II. feu

predeccíior havia feito dos Milionários , que daquelle

mefmo Convento partirão para a primeira Miííaõ de Con-

go ? Quem creia, que fe aquelles novos Chriítãos hou-

veífem fido convertidos pelos Religioíos de Saõ Francif-

co , eftando o Convento dos mefmos Religiofos cm iguaí

diftancia ao lugar do defembarque , naõ foííem direitos

para o tal Convento , fenaõ para o de Santo E!oy? Eraõ

filhos efpirituaes de huns, e já da fua terra lhe conheciaõ

o habito, e foraõ bautizados por elies, e vindo a Lisboa

nao forão para o leu Convento , e para a fua compa-

nhia ? Difficuitoíà coufa de crer ! Sò podia confiderarfe

aqui
,
que ElRey naõ os mandaria para S. Francifco , por

íer Convento pobre , e viver de eímolas , como todos

os dacjue.U Rcligi iõ. Mas effca duvida naõ procede: por-

que também naquelles tempos o Convento de Santo Eloy

eri aíTiz pobre , e claro eítá
,
que naõ havia de tomar

{obre li o luíhnto, e mais g.iítos necefTarios de taõ gran-

de num.ro de p ifoas $ e com eflfeito todos eífes gaftos

correrão por conta da fazenda Real. E fendo ifto aííim

^ como he ) nenhuma duvida havia por parte da pobre-

za do Convento dcSaõ Francifco, em hirem para o dito

Convento. Pois qual foi logo a razaõ de hirem , não pa-

ra outro aigura , lenaõ para o de Santo Eloy ? A razaõ

genuína , e verdadeira foi , porque daquelle Convento
haviaõ fahido os Mitíionarios

,
que converterão, e bauti-

zaraõ aqueiles mefmos Echiopes; e porque eftes já conhe-

ciaõ aqueile habito, e reconheciaõ aos Religiofos do mef-

rao habito por feus Padres efpirituaes. Eisaqui a verdadei*

ra razaõ , e eisaqui o fundamento irrefragavel , que paf-

fou por alto ao Padre Medre.

Mis naõ deixarei eu agora paffar outro naõ menos
efficaz. Sabemos

,
que entre a primeira Miííaõ mandada

ao Reyno de Congo no anno de 1491. e afegundaman-
dada ao mefmo Reyno no anno de 1508. não mediou
outra ; e fe não aponte-a o Padre Meftre , ou moílre^a

em algum Auchor ? Sabemos, que a tal fegunda Miííaõ

. fei
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foi feita pelos Cónegos da minha Congregação , como Dia 10,

o Padre Meftre não nega
;
daqui fe conclue , que tam- w®

bem foi feita pelos mefmos Cónegos a primeira. Se efta y

foífe dos Religiofos de S. Franciíco ,
quem diria , que

havendoa feito à eufta de tantos trabalhos , e perigos , e

com taõ maraviihofo effeito
,

qual foi a converfaõ de tan-

tos Reys , e Principes , e de huma tao vafta gentilida-

de , não fe houveífe de efeolher para a Miííaõ fubfe-

quente os mefmos Miííionarios , ou outros ,
que foífem

filhos do.mefmo Convento , e habito , donde os primei-

ros iahirão. Achando-fe os Reys de Portugal ião bem
íêrvidos , e.taô pagos deftes na primeira Miífaõ, -grande

fem razão íeria , e efpecie de ingratidão
i

e injuftiça , hir

t>uíear outros a outro Convento ? Devemos logo confefc

£ir > ( fe a boa razão vai alguma couía
)
que os Miífio*

narios da fegunda, o forão também da primeira., e o fo-

rão depois da terceira, em tempo delReyDom João I1I#

Dos Religiofos de S. Francifco não fabemos ,
que depois

dos annos de 149 1. foííem em MiíTaõ para aqudlas par-

tes j e fe tiveífem hido no dito anno, com tão gloriofo

fucecífo
,
quem duvida, que havião de profeg«uir a mef-

ma Miífaõ outras muitas vezes ? Pelo contrario , como
os noífos Cónegos derão tão boa conta de <i na primei-

ra Miífaõ do anno referido , eíTa foi a razão
,

porque

ElRcy D. Manoel lhe encomendou a fegunda , e FlRey-

Dom João III. a terceira. E fe me perguntar o Padre

Meftre : porque razão não profeguirão os no/Tos Cóne-

gos com aquellas Miífoens ? Eu lho direi para que lhe

não fique eífa duvida.

A minha Congregação conftava naquellé tempo de

muito menos Conventos do que hoje tem, e ainda hoje

não tem mais que nove. O numero dos Cónegos era

muito Limitado á proporção dos Conventos, e das pou-

cas rendas. ElRey Dom Joaõ III. quiz , que elles to-

maífem à iua conta o governo de quaíí todos os hofpi*

taes.; do Reyno. Foi precifo obedecer-lhe , e para efte

minifterio , fahia hum tal numero de ncífos Cónegos,
que. os Conventos ficavâo muito mal fervidos , e faltos

dos fog.eitos.de. melhor graduação
;
porque deftes , fe ef-

colhiaÕ
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Dia i o. colhiaõ os Provedores , Almoxarifes, Difpenfeiros , Sccl

de E porque morrião muitos naquella adminiftraçao , e fe
a^a hia fentindo huma grande falta , fomos pouco a pouco

( depois de morto aquelle Rey ) largando a mayor parte

dos ditos hofpitaes. Daqui fe colhe claramente, quequan-;

<lo para eftes , não tinha-mos baftantcs fogcitos, menos os

tem mos para fcguir ao mefmo tempo as Mifloens das Con*
quiftas. Porém na Religião de Saõ Franciíco naõ milita

efta razão , porque fempre foi taõ numeroía , e tão fe-

cunda de fogeiros
,
que nunca eftes lhe farião falta , por

mais
,
que proleguilfem com as Miífoens de Congo, co-

mo lem duvida profeguiriaõ , fe houveííem fido os pri-

meiros nellas. Tiveraõ íogeitos em abundância para fre-

quentar'»m outras muitas Miflotns na Afia , na Africa 9

na Ar eriça, ehavemos de d zer
,
que por acodirem a

eftas novas cfpirituaes ícmenreiras , deixarão aquella , fc

n^Ua hóuveflcm fido os primeiros cultores, e houveíTem

colh do taõ copiofo, e maravilholo fruto? Seria boa cor-

refpondtncia, por hircm alumiai outros Gentios, defam-

pararem aquelles , fe os taes houveííem recebido da fua

rmõ , com taõ boa vontade , e taõ prompto animo , as

verdades da Fé, e o fuave jugo da L y Evangélica? Naõ
fe diga tal dos Religiofos de S, Francifco. E fe me diíl

ferem, que o Convento deS. Franciko de Lisboa era na-

quelle tempo de Clauftraes , c que os MiíTionarios de

Congo eraõ Obfervantes : Naõ obfta efta difficuldade ;

porque também naquelle tempo de Obfervantes , c Clauf-

traes, como de partes etherogenias fe compunha o corpo

de huma Província , cujo Prelado mayor era o Miniftro

do Convento de S. Francifco de Lisboa, e o dito Conven-
to a Cabeça da dita Província, como diz o Padre Efperan-

ça íeu Cronifta na fua primeira parte L. i. pag. 109.

Vay jà fendo muito dilatada efta digreílaõ. Con-
cluo com reprefentar ao Padre Meftre huma jufta quei-

xi, por parte da curiofidade , e devoção dos Leitores

do feu livro. Naõ podem eftes deixarem de fentir as pou-

cas noticias , que o Padre Meftre lhes dà daquelles Re»
Jigiofos MiíTionarios defta Miífaõ , de que he a prefente

controveiíia. De huns Religioíòs
,
que naquella fagrada

cm-
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cmpreza obrarão com eípirito , c zelo taõ marâvilhofo , Dia 10.

e com taõ maravilhoío effeho, jufto era, que tiveíícmos ^e

muito largas , e miúdas noticias do lugar , do tempo,
a^ *

do modo de íeus naicimtntos , vidas , e mortes ,• e não

contentar-le o Padre Meftre com fazer huma íuppofiçaõ
,

de que fem duvida feriaõ doutos , e virtuofos , e com
declarar os nomes fò de dous. Emfim

,
que referindo-

nos o Padre Meftre , com muita miudeza , outras coufas

muico mais antigas , e algumas de muito menos entida-

de , nos deixa
, quanto aos ditos Religmfos [ dignos por

certo de eterna memoria fem mais noticias , cjue dous

nomes , e huma íuppofiçaõ. Naõ l«y , le podetào in-

ferir daqui os prudentes , e advertidos Leitores
j
que dos

taes Religiofos fc pôde dizer com verd de , o qur o Pa-

dre Meftre diííe do Alvará; ifto he : Qtie nunca extjitraõ

no mundo.

Atequi deixou eferito o Author defte /W? Htftorko,

para íc imprimir nefte lugar , como repoíta prometida

ao Csonilta de Saõ Franciíco , na Noticia previa da jua

Jufta Dejznfa ,
que no anno de 171 1. imprimioem Lis-

boa ; mas como vinte annos depois da morte do noiío

Author , no de 1733. fahio a publico Theatro a quaita

parte da hiftoria de Saõ Domingos , em a qual no fim do

cap. ij. e em todo o 16. do L. 4. pag, 861. ie encon-

tra a mait rigida cenlura , e indccoiola apologia contra

o Author do Ceo Aberto , e dejie rhmo Hífiortco , íobre

eftes mel mos pontos já dilputados, e rCÍpondidos , ferin-

do no melmo tempo a todos os indivíduos da fua Con-
gregação íagrada , naõ he jufto

,
que fique íem reporta

decente, taõ indecente invectiva , e em pè tftacftatua;

mas parece racionavel, que huma pedra fem mãos a der-

rube, e arruine.

Nos dous ulrimos §§. do cap. XV. do L. 4 pag. 8 6 t.

entra o Padre Cronifta, feito zeloío^a verdade , a dar prin-

cipio á fua apologia
,

que parece introduzida na-

quelle. lugar , muito de propoíito
,
por cortar , fem cf-

crupolo, a Cronologia do tempo para enxerila ,• pois tra-

tando o Padre Cronifta em todos' os Capítulos da lua hif-

toria , anteriores, e pofteriores a eíte, dos fucceííos, que

H acon-
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Dia i o. acontecerão j^os fecuJos i6\ e 17. mete rio dito -lugar*

M expedição de Congo , fuccedida no 15. Tem lhe pertcn*

cer o faílar neíla, mais que para ter matéria, em que ex-

exrcite a (na grande critica
,
que toda referveu contra o

Ao-thor do Ceo Aberto , deixando em paz o Cronifta de

S:Õ F^nciÍQ), que na terceira parte da fua Oonica num.

787. pag. 449. impegnando ao Padre Frcy Luiz de

Soufa , adopta por Francifcana a mefma Miííaõ da dif-

pnta j e fendo dous os contendores , e íó hum o impug-

nado, parece
,
que a apologia íc dirigio mais a ofFender

a peííoa ,
que a defender a caufa. Nos diros §§. o mof-

tra claramente o Padre Cronifta arguindo ao Auehor do
Ceo Aberto , de invejofo , mal intencionado, pouco mo-
defto , e Eícritor voluntário. Naõ íaõ eftes ,

por certo,

os epithetos com que o nomeyaò ©s doutos, e os Efcritores;

porque todos, entre os mais dotes, que lhe reconhecem,

o efpecialifaõ no da verdade , e modeftia , deixando-o

em ambos , muy recomendado á fama
,
por conta da

qual fica a repoíta, que nem o Aiathor do Ceo Aberto,

nem nòs, lhe poderíamos dar ,• porque as Armas orfen-

fi?a'i faó para nòs defezas, por ferem indecentes em mão*
religiofas.

Nocap. i6\ §. 1. continuando em arguir ao noíTo Au-

thor diz, que quem efereve , na5 deve oceupar mm di-

vertir os olhos com a jaétancia de precedências $ mas íe

ifto he culpa, na mefma cahio o Padre Cronifta no fim

do dito cap. dizendo : Que de Mtjfionarios
, fó os fi-

lhos de Sao Domtnços , que ejhmao a primazia
j
porque no

Jeu Inflituto feria defçuido o naõ defempenhalla. Hftas pala-

vras conferidas com as do Ceo Aberto
,

que faôas leguin-

tes : Porque delia ( da primeira MiJJaõ ) depende a

grande gloria de que nos prezamos , de ferem os noffos

Cónegos os primeiros , &c. vem a dizer o mclmo , e nò?

a conhecer que o Padre Cronifta cahio no melmo
, que

reprehendeo ; o que fuecede a quem efereve com mais

paixaõ, que juftiça.

11 No §. 2. eftranhando ao noíTo Aothor o dizer, que

os noíTbs Cónegos foraõ os primeiros
,
que bautizaraò,.

e converterão aimas nas Conquiftas Portuguezas diz: Qrte

a pa~
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a palavra ,

primeiros, devia ftr erro da imptef/aõ; p»rftteD***0*

nao fiava da grande noticia do noffò Author ignorafie a con-
^
e

qui'la de Ceuta por EIRey Dom Joaõ o L e que nella fe
à^°

acharão Religiofos de SaÔ Domingos pelos annos de 141 y.

muito antes de haver em Pottugal a Congregação de SaÔ

João Evzngehfia. He certo, que o Author do Ceo Aber-

to naõ ignorou a conqoiíta de Ceuta, pois nella falia no

principio do cap. 18. do mefmo Ceo Aberto
;
também

naõ ignorava, que com EiRey D. Joaõ o I. fe acharão

alguns Padas Dominicos ; mas que cites foíTem MiíTio-

narios , ignorou o o Author do Ceo Aberto , ignoraõ-no

todos os entendidos , e atè o Padre Croniíta o ignora.

Ignorouo o Author do Ceo Abei to , e com elles os notr

ciofos
,
porque nao há hiítoria , que lhes chame Milio-

nários. Àquelles Padres foraõ acompanhando a EIRty, co-

mo Confcííores, e Cappellaens da Armada, e ainda que

cafualmente converteffem alguns Mouros captivos , o
que naõ coníta , naõ merecem o tituío de Miííionaiirs

j

porque cites ió laõ os que entraõ a pregar pelas terias ,

e não os que eftaõ fechados nas praças , como luecedeo

no prehdio de Ceuta. Jgnorou-o o Padre Croniíta, co-

mo íe vè das fu-as mefmas palavras do duo §. 2. em que
diz : §hte os fets Padres naõ deixartaõ de exercitar o feu

inftttuto , nao fá em admmijlrar Sacramentos , mas em te*

duzir infiéis ,
que allt ficarão captivos. E quem uía da pa-

lavra nao detxariao , falia lo por conjectura , e o que

conjectura lie certo que ignora , e naõ íabe a certeza.

E ainda a meíma conjectura do Padre Croniíta íe naõ c x-

tende mais, que aos infiéis captivos. De que íe colhe

por confiííaõ íua , que naõ houve Miííaõ formal pela

terra dentro. Porem ainda no cafo
,
que os taes Padres

de Ceuta foffem Miííionarios
[
que naõ foraõ ] nunca ti-

nha lugar a invectiva do Padre Croniíta, naõ fó porque

a matéria em que ie fallava , naõ era da redução da Bar-

baria, em cuja Província fica Ceuta -

y
mas da Ethiopia,

em cuja coita fica Congo. E aífim bem podia o Author
do Ceo Aberto dizer , como difle no 3. §. cap. 20. c tam-

bém no primeiro tomo deite Anno Hiítorico a 3. de

Abril num. 4. pag. 423. impreífo vinte annos primeiro

H ij que
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Pia to. que o livro do Padre Croniíla

, que os noííos Cónegos
e foraô os primeiros, que bautizaraõ , e converterão almas

nas conquiítas Portuguezas , entendendo-le as da Ethiopia

Occidrncil
,
que eraõ as mtímas em que íe faltava

j mas
também

,
porque o meímo Author do Ceo Aberto no refe-

rido lugar ie declara muito bem , affi< mando
,
que os

r»offos C >nogos foraõ os primeiros que com effnto as bau-

tizaraõ , e converterão, naõ negando
,
que, [em el/e , foi*

íem alguns Padres mimonar nas lereiidas conquiítas ; o
que prova com humi aurhoridade de Barros, e outra de

Maf.o. Sc o Padre Cronifta kííe no Ceo ^tbeito cita dik

tincçnõ do ícu Author , Uvravale de dizer ímj cíluras , e

a nós de d afazei las.

Nos §§, ieguintes atè o 16. pertende o Padre Cro-

niíla provar a primaz a dos íeus Padres na Miflaõ de Con-
go Com ssNKrroiias de Fontana , e authoridades de

M feo , Frcy Afíonfo Fcrnances , Spondano , Ficy An«
topio de Saõ Romaõ, e ]<>aõ de Barros $ mas com infe-

licidade • porque alem c'e todos eítes terem por Anre-

fignano o ulrimo , que eíereveo primeiro , e 6o. annos

depois da reducçaõ d.iqueíle Rcyno , como elie mcfmo
confeíía , e talvez por informaçoens menos averiguadas

( defe to
,
que entre outras couías lhe nota Dom Fran-

edeo Manoel na íua Epanaphora ) tícaõ mutuamente en-

fraquecidos por variantes , como Ie pôde ver nos mef-

mos lugares , em que o Padre Croniíla os aponta. Ma-
feo citado pag. 863. col. 2. e Fontana pag. 865. col.

2. dizem
,
que o M yoral dos Padres da MiíTaõ , fora

o M ítre Frcy Álvaro : Frcy AíFonlo Fernandes affirma

que rora Frcy Joaõ ; e Barros contradiffe a íi mcfmo
,

p rque no lugar
, que deile aponta o Padre Cronilia pag.

863. col. 2 diz
,
que fora Frey Álvaro ; e no lugar do

mrimo ,
que aponta pag. 867. col. 1. diz , que fora

Frey Joaõ. Mo , em quanto ao Mayoral. Em quanto

ao numero dos Miííionarios também variaõ. Barros diz,

que fora.ò algu s Kehgioíos • Fontana , e Fernandes
,

que foraõ finco; Mafeo, que foraõ trez ; Spondano
t

e

Frcy António de Saõ Romaõ , que foraõ alguns, fcm

quaaco aos nomes doà taes Miííionarios , nenhum dos
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Authores que aponta o Padre Cronifta ,diz palavra. Com Dia io.

cftes mordomos aífiflh vários, e pouco inftruidos ( no pre- _°e

feute cafo
)

quer o Padre Cronifta fer Juiz da verdade

hiftonca! Com eftas teílemunhas , fem duvida exceptua-

das, quer provar a lua primazia! Atrevendo-fe a dizer,

que à vifta delias era apócrifo , e fem fundamento o que

dizia da fua Congregação o Author do Ceo Aberto , e

que efte tresladando quaíí hum capitulo I que naõ ha

tal ] do íeu Frey Luiz de Souíâ acomodara o nome do

feu Frey Joaõ de Santa Maria ao do Padre Joaõ de Santa

Maria da Congregação. Ah Senhores! Naõ fei qual he

o apócrifo , e íem fundamento ! O que fei he , que o

Author do Ceo Aberto diz o nome, o numero, e pátrias

dos íeus Padres , e que o Padre Croniíla , e os feus Au-
thores em humas coufas variaõ, e em outras totalmente

fe calaõ. E no que toca á acomodação des dous Joaens

de Santa Maria também fei
,
que os Authores apontados

pelo Padre Cronifta, ío lhe chamaõ Frey joaõ, e que o

Santa Maria lhe poz o Padre Croniíla de íua Cafa para

acerefeentar a confufaõ. Deixo por Juizes rectos os Lty-

tores deiapaixonados, e por hora fó digo, que a opinião

do Padre Croniíla naõ merece o nome de verdade lim-

pa , e deíembaraçada , como elle lhe chama.

No §. 17. principia o Padre Cronifta a refponder

aos fundamentos do noífo Author, e falhndo em o pri-

meiro, iobre a contrariedade de Refende, e Barros, que

fivorecem , o primeiro aos Francifcanos , e o fegundo

aos Dominicos ; diz,- que o que fe Jegue da tal contrarie-

dade he
,
que perdendo a primazia huns

, ficariad com ella

os outros j mas que aos Padres da noffa Congregação naõ po-

dia fervtr de confequencia a controMerfia ,
porque fem patro-

no naõ podtaõ entrar nefta , e que fem os terem melhorados,

naõ tinhaõ confequencia. Muito mal entendeo o Padre

Cronifta a confequencia
, que das premiíTas da contrarie-

dade de Barros, e Refende , quiz tirar o Author do Ceo

sAberto* E para que melhor nos entendamos, lalemos em
forma. Naõ quiz o noíío Author argumentar dtfta forte :

Refende , e Barros contradizem-íe íobre a primeira Mif-

laõ de Congo , hum a favor dos Francifcanos , e ou-

tro
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Diaio.tro dos Dominicos : Logo foraõ os Padres da minha

^e Congregação os primeiros Miííionarios. Mas argumen-
a^°* tou defta : Barros , e Refenàe cont^adizem-Je /obre a

p/tmetra Mijfad de Congo : Logo enfraquecem fe mutuamen»

te, Eíta confecjuencia he certa , e como o Padre Cro-

nifta a naõ podia desfazer , inventou a primeira, como
elle quiz

,
para a impugnar.

No §. 20. pertendendo o Padre Cronifta reíponder

ao ftgundo fundamento do Ceo Aberto , miferavelmente

fe equivoca, e contradiz. Concede
,
que os primeiros

negros que vieraõ de Congo foraõ para Santo Eloy com
o fim de ferem inftruidos pelos Padres da mefma Caía no
idioma , e na doutrina -, e nega , que defta affiírencia fe

nos feguia a gloria de primeiros MiíTionarics de Congo.

Agora tomara perguntar ao Padre Cronifta , como po«

diaõ os Padres inftruir os negros no idioma Portuguez,

fem faberem o bárbaro dos mefmo negros? Ninguém ne-

gara , que para inftruir hum eftranho , he neceífario o

mefmo , que para traduzir hum livro ; ifto he , o co-

nhecimento dos dous idiomas , por fe naõ cahir naquel-

las equivocaçocns em que cahio o Padre Cronifta nas

fuás Memorias da Religião de Malta , impreffas em LtJ~

boa , anno de 1734. no Catalogo dos Grãos Me/Ires §. i-

pag. 18. e em outras partes , em que por eftar pouco

pratico na Lingua Caftelhana , traduzindo da hiftoria

defta Religião compofta pelo Balio Funes alguns lugares,

verteo o feti royo
y
em roxo , devendo fer encarnado •> e a

fua tella blanca , em tella branca , devendo fer em pano

hranco ,• e fe ifto fuccede com duas lingoas veíinhas , e

femclhantes , com mayor razaõ fuccederà em duas taõ

dirTerentes , e diftantes. Donde vem a concluir-íe
,
que

em Santo Eloy havia Padres, que entcr^diaõ a lingoa dos

primeiros negros , que vieraõ de Congo. Agora fe el-

les a fabiaõ por dom efpecial de Deos , como os Apof-
tolos , ou por hirem aprendella a Congo na primeira

Miffaõ, fique àlefcolha do Padre Cronifta, que nòs com
qualquer das duas coufas nos compomos.

Continua o Padre Cronifta dizendo
,
que EIRey

Dom Joaõ achara melhor cómodo para hofpedar os negros

em
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em Sardo PJoy ,
que em Sao Dommgos

,
porque aquelles Pa- Dia lò,

ríres nai horas defoçcupadas do Coro fe occupaffem no en/íno t} ,

e

o que nah podiaõ fazer os Domtmcos pelas terem occupadas,

e medidas , paffando do Coro ao púlpito , e às aulas, Efta

ponderação eftá galante \ mas inconcludente. Com que,

em Santo Eloy naõ havia Coro, nem púlpito , nem auía?

Iíío eia fó rekrvado aos Padres Dominico*. Que ha-

via Coro , dilo o Padre Cronifta , e também , que hs-

via aula , afEcmattdd pouco abaixo
,
que Santo Eloy era

neííe tempo C fa de Eicoiâ. E que houveífe púlpito em
caí os noíl>> P-idres prégavaõ , naõ ló ao Povo , mas às

Mageílades , dizem as hiftorias daquelle tempo. Logo naõ

foi a cauia
,
que o Padre Cronifta taõ fimftramente pon-

dera, a que obrigou a EIRey a mandar os Ethiopes para

Santo Eloy , mas a de ferem aquelles Padres os feus pri-

meiros cukores, que lhe entendiaõ o idiema.

Ao terceiro fundamento ptrtende refponder o Pa-

dre Cronifta, e o faz de tal modo, qne nos deí«>briga a

fua inconcíudencia de outra apolrgia. Ao quarto, que íaõ

as duas Proviioens
,
qce fe conlcrvaõ nos cartórios da

noífa Congregação , icíponde o Padre C cnifta coma
rmíim infelicidade ; coníiftmdo fó a fua foiça em que o
Author do Ceo aberto fe defeuidou em a nao copiar , co-

mo íe tiveííe obiigação de o fazer. Quando o Padre

Cronifta a queira examinar , o pode* à fazer no Conven-
to de Santo Eloy , aonde le lhe abrira a porta do cartó-

rio para tirar o feu elcrupulo , razendo-nos o mefmo no

leu de Saõ Domingos.
Agora na conclufaõ

, que o Padre Cronifta dá à

fua apologia , todo o mundo achará tanta graça
9 ejae

o obrigará a rir. Remata defta forte : Finalmente digo
9

que efereveo bem 'Jorge Cardo/o no primeiro tomo do Agio-

logio dtzendo
,

que os Padres Bernardos foraõ os primeiros

MiJJionartos , que foraõ a Congo j e naõ menos efereveo bem
no terceiro tomo dizendo

,
que os Cónegos de Saõ Joaõ E\an-

gelifta foraõ os primeiros
,

que foraõ a Congo
,
que tudo foi

certo • porque os Padres Bernardos Jeriaõ os primeiros dos

JS^onges , e os Padres da Congregação os primeiros dos Cone» -

gos òe,ulares &c. Agora vejaõ os Leitores fe quem faz

ifto,
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Dia 10. ifto

,
pócíc fazer apologias j fendo totalmente fofiítica a*

M ^o
^ i^i ncÇa^ •> Sue ^az cm q 13211 * a noí - Qoe os Bernar-

dos pudeíTem fer os primeiros dos Monges , ttan/eat
j

porque ha mais Monges em Portugal s mas que os Pa-
dres da Congregação do Evangciíita pudeíTem fer os

primeiros des Cónegos Seculares , ha impcfíivcl
, por

naó haver cá outros Cónegos Seculares congtegados òií-

tin&os dos noíTos , a cjuem nós foílemos primeiros j e

aífnn mais natural era ao Padre Cronifta dizer
,
que

furamos nòs primeiro que todos, óo que conceder
, que

furamos primeiro
,
que nòs mefmos. E naõ íó lhe era

mais natural , mas também de msis credito
j porque fe

a tal Miífrõ lhes pertence por herarça , como o Padre

Cionifta clama -

y
grande dtsiuírrc fena para os feos Era-

des dcsherdallos ElRey de tíiõ boa , e copioía herança;

porque a exhcredaçaõ fempre íuppoem c^ufa culpável
;

e efta naõ devemos prefumir de homens taõ beneméri-

tos, como foraõ aquelies primeiros promulgadorts Evan-
gélicos.

UNDE-
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UNDÉCIMO DE MAYO.

I. Mendo /Jffonfo.

II. Venerável Frey Roque do Efpirito Santo
m

III. Bauiifmo àelRey Dom Joaõ IL
IV. Cometa notável,

V. Roubo facrikgo na Sê da Cidade do Porto»

VI. A Madre Mana das Chagas.

i.

ENDO Affonfo Cavalleiro Templário, ho-

mem de iníígne piedade , e como tal cha-

mado naqueile tempo, Pay dos orfaos , am-
paro das veuvas

, foccorro , e abrigo dos pere-

grinos
} ftngular defenjor da Fé. Eftes títulos

lhe gravarão os antigos na íua fepultura , o que he pro-

va evidente, de que mereceo muito mais do que elles di-

zem. Faleceo ditoíamente nefte dia , anno de 1230'.

Jaz cm Santarém , na Igreja Collegiada de Santa Maria

da Alcáçova.

ji.

O Venerável Frey Roque do Efpirito Santo, natural da

Villa de Caítello-Branco , Religiofo da Sagrada

Ordem da Santiíííma Trindade , infigne em virtudes , e

obras maravíihofas ,• viveo muitos annos em Africa , oc-

cupado nas redempçoens dos Captivos , e participando

das fuás tribulaçoens, em que os coníolava,e foccorria com
portentofa Caridade : Refgatou mais de quatro mil: Os
mcfmos Mouros o veneravaõ profundamente, porque re-

conhecia© nelle hum efpirito mais que humano
}
- por

vezes fe contentarão com a fna Corrêa , em penhor de

grandes fomas
,
que lhe ficava devendo , a que fempre

fatisfez com pontualidade, á cuíla da fua diligencia, fru-

I ctuofá

Dia 1 1:

de

Mayo.
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'Dia 1 1. ftuofa fempre

,
pelo fingular conceito, e eftimáçaõ

,
que

M ^
e

os Príncipes , e grandes de Portugal faziaõ das fuás vir-

tudes. Morreo íantiífimamente neíte dia anno de 1590.
Foi fepultado com grande veneração , e univerfaes ac-

clamaçoens de Santo no feu Convento de Lisboa.

Hl.

NEÍlc dia , anno de 1455.. com a pompa mais luíí-,

da, Real, e mageftoía
,
que fe tinha viíto, foi ce-

lebrado na Sc de Lisboa, por aíTim o querer EIRey D,

Affonfo V. o bautifmo de feu terceiro , e ultimo filho o

Príncipe D. João , depois II. do nome Rey de Portugal.

Pelas ruas alcatifadas de flores
,
prefumadas de aromas,

cubertas, e bordadas de ricas telas , e tapecerias , foi le-

gado deíde o Paço atè a Cathedral nos braços do Infan-

te D. Fernando Duque de Vizeu, irmaõ dei Rey feu Pay,

debaixo de hum preciofo palio de brocado
,
que foítinhaõ

D. Pedro de Menezes , Conde de Villa Real , D. Vafco
de Atayde Prior do Crato , o Marquez de Vilia-Viçofa

,

e leu filho D. Fernando Conde de Arrayollos ; íeguiaõ-

fe o infante D. Henrique tio , e a Infante D. Catherina

irmaa delRey , a Senhora D. Filippa Marqueza de Vil-

la- Viçofa , irmãa da Raynha, e D. Beatriz de Vilhena;

depois fetenta Damas illuftrifíimas veltidas preciofamente

à Franccza por mayor gofto, e feíla • depois outros tan-

tos Cavalheiros com opas roçagantes também de broca-

do,- e diante hiaõ trez com o íaleiro , Maçapaõ, e vela.

Precediaõ os Reys de armas, Porteiros, Mcílrefalías , e os

mais ofiiciaes do Paço. D. Fernando da Guerra Arcebif-

po de Braga, veftido em Pontifical appareceo à porta da

Igreja Cathedral , onde deo principio às ceremonias do
bautilmo. Foraõ Padrinhos o Infante D. Fernando , e o

Prior do Crato; Madrinhas, a Infante, a Marqueza, e

D. Beatriz de Vilhena. Innumeraveis , e alternadas vo-

zes de inírrumentos , vivas , e actlamaçoens deraõ fim a

eíle luíidiííimo acto, enchendo a todos , os coraçoens , os

olhos, e ouvidos , de alegrias, de pafmos , de admira-

çoens. Poucos dias depois de bautizado , foi jurado

Prín-
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Príncipe , c o foi Perfeito ,• c Grande , como diz DlâI1,

Mundo , e dizemos cm outro* lugares. ,
e

IV.

NO mefmo dia, anno de 1582. em Sefta feira

,

apparcceo hum Cometa no Cco
,
que nafeia fobre o

monte de Santa Anna de Lisboa , cora o pè em huma
Eftrella , e a ponta direita a Almada , a feiçaô era de

hum ramo de palma muito comprido, durou até vinte e

ftte deite mez.

v.

O mefrno dia, anno de io^. fe furtarão do Sacrário

da Sè da Cidade do Porto as formas confagradas do
Divinilíimo Sacramento, Em defaggrato de taõ facrilego

roubo , íe fez na Cidade de Lisboa em todos os Conveq*
tos hum folemne Oitavario dedicado ao meímo Senhor
Sacramentado.

VI.

Madre Maria das Chagas , natura! de Eftremcz
fendo Reiigiofa profeíla no Convento ds Efperan-

ça de Villa Viçola
,

paífou a fer Reformadora, e Ab-
badeça do Moíleiro de Santa Ciara de Bafgança da mef-
rna Religião Seráfica. Em hum, e outro Moiiciro,florc-

ceo em virtudes , com fama de fantidade , c milagres

de que fe fez procefío juridico. Com oitenta , e oito an-
nos de idade , c feflenta , e hum de Reiigiofa

, faleceo

em Bargança neftc dia , anno de 1 6 3 1

.

I ii DUO-
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Dia 12»

Mayo.

DUODÉCIMO DE MAYO.

I. Saõ Chrifpolito B. M.
II. Dom Nuno Alvares Pereira.

III. A Princeza Santa Joanna.

IV. Venerável Padre Antorito da Conceição.

V. Cometa horrorofo , £ infaufto.

VI. £)#/» Affbnfo de Caftello-branco , #/)5>0 ^ Coimbra.

VII. Celebra*fe o cazamento da Infanta Dona Maria
,
/zY^*

í/i? EIRey Dom Joaõ III. com o Príncipe Dom ti-

lippe
,
yz/^0 í/é

1 6tf > /<?í /^.

VIII. Repofia celebrada do Marquez de íAlla Real.

IX. Rende-fe na ultima extremidade por capitulação a Pi a»

ça de Columbo.

i.

M Britonia , Cidade antiga da Província de

entre Douro , e Minho , iltoada entre Vianna
e Ponte de Lima , padtceo martytio S«õ

Chriípolito, Biípo áâ mefma Cidade : De-
pois de atrozes tormentos o ferrarão oj al«

gozes pelo meyo , e aíTim dividido o corpo , voou intei-

ro, gloriofo , e triunfante o efpirito a gozar da Coroa
iinmarceííivel nefte dia, pelos annos de 316.

11.

Om Nuno Alvares Pereira , nobiliílimo heroe Por-

tnguez, c Atlante da Coroa Portugueza : Famofo

igualmente nas direcçoens politicas , e nos caíos milita-

res: Neftet, foi taõ fingular , e taõ felice, que o meímo
era entrar nas batalhas

,
qoe vencelas , e entrou nellas

com fucceíííva repetição \ fendo lempre inferi r o íeu

Carmo, fuperior o dos contrários , e por vezes mais que

duplicado: Foi açoute dos Caftelhanos, os quaes tremiaõ

até
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até do ícu nome : Depois quizeraô impor o de ficçocn$ Dia ,2 «

âs íoas proezas ; mas nem cntaô lhe puderaõ rebater os

golpes da cfpada , nem depois efenrecer os luftres da me- y

moriaj ElRcy D. Joaõ I.
(
que foi Rey afortunado

, porque

teve por VaíTallo hum D. Nono Alvares ) lhe deo grandes

eftados , e títulos , e entre outros o de Condeílavel de Por-

tugal
,
que depois delle andou fempre nas peífoas Reaes

;

também lhe dava o Reyno do Algarve ,
que tile naõ

aceitou, havendo-fe com biíarria taõ gcnerola
, quanto

fora generofa a offerta. Coroou as fuás memoráveis fa-

çanhas com a mayor de todas , dcfprezando as vaidades

do mundo , e recolhendo-fe ao Infigne Convento do
Carmo de Lisboa , fundação fua , onde, veftindo o ha-

bito de Donato , acabou a vida fintilfimamente. Foi

cazado com Dona Leonor de Alvim, Senhora mnitoilluf-

tre, de quem teve huma única fiiha a Senhora D. Brites

Pereira, a qual cazoa com Dom AfFoníb , filho delRey

Dom Joaõ I. que foi o primeiro Duque de Barg;.nça
, c

por efta via ficou fendo Dom Nuno Alvares
}
Progenitor

de todos os Píincipes da Chriílandade.

111.

O mefmo dia, anno de 1490. paíToo da vida tran-

fitoria para a que naõ tem fim , a Princrza Santa Jo-

anna , filha dos Reys Dom ArTr>nío V. c D. llabel : Joya ,

a mais preciofa da Coroa Real Portugurza , eíptiho c!â-

riííimo de heróicas virtudes, eíclarecida copia de ineftima-

veis perfeiçoens: Dotou-a o Ceo de huma belleza tsô ra-

ra, que excedia toda a comparação j vendo Luiz XI. de

França hum retrato feu , fe diz, que pofto de joelhos dtu

praças a Deos
,
por haver produzido huma creatura taõ

bella, c que logo deliberou pedilla para elpoía do Delfim

feu filho j era porem altamente fuperior a belleza, e f r-

moíura da fua alma; defde os primeiros annoi , efqutci-

da dos devirtimentos daquella idade, e com madureza da

ultima, fe deu a todos os exercidos da pe» feição; rezava

todos os dias o Oííicio Divino, e o de noíía Senhora:

Girava também todos os dias muitas horas na Oração

men-
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Dia 11. mental, acompanhada de lagrimas, e íuípiros , que enò

M prova evidente, dos ardores, c affe&os , em cjue fe lhe

desfazia o coração. Debaxo das ricas galas , a que a

obrigava o eftylo da Corte , trazia hwiu afpera carriza

de groíTa eftamenha , e hum afpero Si'icio : Tcmava
repetidas diciplinas , e com tanta vehemcncia, que che-

gava a derramar copioío Tangue. Todas títas obras fa-

zia com grande recato , que he a gala do niciecimen»

to, mas muitas vezes , não podiaõ fugir a tantos olhos,

c taõ vigilantes , de que fempre os Palácios coftun aõ

abundar. Tomoo por empreza a Coroa de cípinhos de

feu Divino Efpofo [ a quem logo âc(dc os primeiros an-

no« confagrou a fua pureza e por aquelia O -ca regtU

tou a Imperial de Alemanha, e as Rtaes de França , e

Inglaterra. Recolhida no muito virtuofo Convento de JE*

SU de Aveiro, viveo vertida no habito de Saõ Dotr-ir gos

quaíi dezoito annos, fazendo huma vida angélica , e pu-

riífíma , coroada com huma morte digna de tal vida, nríte

dia de 1490. Jaz fepultada no meímo Convento. As mui-

tas maravilhas, que Deos obrou, e ainda obra, por íua

interceffaô , lhe deraõ o titulo de Princcza S3nta
,
que

confervou defde que faleceo. O Papa Innocencio XII.

a declarou Bcrnavenrurada , e lhe conhrmou o culto im-
memorial em 4. de Abril de 1603.

IV.

O Venerável Padre António da Conceição , chamado
vulgarmente cm Portugal , o Beato António , M

na^Uíâl da Villa do Pombal , e filho da Congregação

do Evangeliíta, c nella hum rcfplandeccntc Sol da Santi-

dade : Como tal, era bufeado de toda a nobieza doRey-

no , c Eftado Ecclcfiáflico , e povo , e nelle achavaõ

todos, perennes , e admiráveis efeitos de interceífrõ pa-

ra com Deos. Com fete toítoens, que lhe deraõ de ef-

mola de humas MiíTas , deu principio à fumptuofiííima

Igreja de Saõ João Evangeliíta de Xabregas , e profe-

guio a obra com patentes foccorros de providencia fupe-

rior j bateado com o bordaõ em huma penha, íahio del-

ia
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la huma fonte, que ainda hoje, por cila caufa , fe cha*D *a I2 *

Mayo.
ma , a fonte do Santo j e na agoa da meima fonte , e

terra da fua fepultura exprimentaõ os fieis continuas mara-

vilhas. A caufa da fua Beatificação chegou em Roma
aos últimos termos de confeguirfe ; mas íufpenderaõ-fe

as diligencias por motivos
,
que naõ faõ do noílo aííum-

pto. Morreo fantiíTimamente nefte dia, anno de 1602.

com oitenta de idade , e íincoenta de Religião.

v.

PElos annos de 1500. navegava a Armada, de que

era Capitão mòr Pedralves Cabral, dcfde aterra, a

que elle deu o nome de Santa Cruz
,

para o Cabo de

Boa efpcrança, quando nefte dia , foi vifto no Ceo hum
Cometa horrorofo á vifta , infaufto nos erTcitos. Perle*

verou efpaço de doze dias , tendo a cauda longamente

eftendida para a parte do mefmo Cabo, entaõ verdadei-

ramente tormentofo, porque jà fe começavaõ a fentir os

mares groífos, e os ventos rijos $ com que os triftes na-

vegantes começarão também a temer novos perigos, na

fúria daqudles dous elementos. .

vi.

DOm ArTonfo de Caftello-Branco illuftriííímo em
fangue, e muito mais em acçoens bizarras, e ge-

tieroías; foi Collegial de S. Paulo, Doutor em Theoló-
gia , Cónego na Sè de Coimbra, Arcediago de Pcnella,

e do Bago na de Évora, Deputado da meza da Confci-

encia , e Ordens , Efmoler mòr do Cardeal D. Henri-

que , Comiííario Geral da Bulia da Cruzada , Biípo do
Algarve, c de Coimbra, Conde de Arganil , Vice-Rey
de Portugal. Refplandeccraõ nelle com eminência todas

as boas letras , e também todas as virtudes em grão he-

roico , e fobre todas a da liberalidade , e magnificência.

Tendo confirmação do Papa Clemente VIII. para naõ

dimittir o governo do Reyno , o deixou paífado an-

no, e méyo , dizendo, Que governajfe E/Rey de Cafiei-
la
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P a ,2 -Az 0* /«w Leocns , porque ellc Jó queria governar as ovelhas

do feu Bi]pado de Coimbra $ o qual naõ quiz deixar pelo

Arcebifpado de Évora que íe lhe ofFereceo. Affirma-le,

que palíaraõ de quatro centos mil cruzados
(
que a ref-

peito do tempo prefente importavaõ mais de hum mi-

lhão ) as obras que fez naquella Cidade , e na Igreja

Cathedraí. Nefta , difpcndeo mais de cento, e íincoen-

ta mil cruzados, Erigio , e reduzio à ultima perfeição o

Moíleiro de Santa Anna de Coimbra , e o dotou de gran-

des rendas. Deu hum bom juro para a Mifericordia dã

meíma Cidade. Deixou trinta mil cruzados para a Ca-
nonifaçaõ da Raynha Santa Ifabel , e lhe mandou fazer

hum cofre de Criftaes engaílados em colunas de prata

,

que cuílou vinte mil cruzados. Deixou duzentos mil reis

de juro perpetuo para o conceito das calçadas de Coim-

bra. Sabendo, que o famofo Efcritor Cezar Baronio na5

profeguia com a impreífaõ dos feus Annaes por falta de

dinheiro, lhe mandou com effeito vinte mil cruzados, e

poz créditos em Roma para fe lhe dar o mais que foífe

neceíTario ; acção, que admirou os Romanos, e que ex-

citou ao Summo Pontífice a mandar correr a impreííao

por fua conta. Unio ao feu Collegio Real de Saõ Paulo

a Igreja de S. Joaninho. Ordenou as Conftituiçoens do

Bifpado de Coimbra impreífas no anno de ijoi. ' Na5
fa ! tava em vifitar o Bifpado , nem em pregar , e confef-

far, e repartir pelos pobres com as fuás mãos , muitas ef-

molas; ainda hoje he chamado naquella Dieceíi , o Bi/~

po Efmoler. Com trinta annos de Bifpo de Coimbra , e

noventa e trez de idade, faleceo na mefma Cidade nefte

dia anno de 1Ó16. Jaz no feu Convento de Santa An-

na na Capella mor em nobre frpultura.

VII.

NO mefmo dia , em que entaõ cahio a feíla do Ef-

pirito Santo , anno de 1543. fe celebrou no Pa-

lácio de Almeirim o cafamento do Principe D. Filippe,

depois Rey de Caílella II. do nome , com a Infante D.

Maria filha dos Reys de Portugal D. Joaõ III. e D. Ca-

therina

:
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tharina: Reccheo-fe o Príncipe por procuração , que ha-Diaiz.

via mandado a Luiz Sarmento de Mendoça , Embaxador e

do Emperador feu Pny , na Corte de Lisboa : Afliftiraõ

os Infantes Dom Luiz, e Dom Henrique, e o Duque de

Bargsnça , e grande numero de Títulos , e Cavaileiros.

VIII.

Eira occaílaõ entendiaõ alguns , que naõ havendo

outro filho delRey , mais que o Piiacipe Dom ]oaô
,

ícria conveniente cazar antes a Infante Dona Maria íua ir-

mã com o Infante Dom Luiz íeu tio para fegurar em fe-

gunda linha a iixceííam do Rey no j e entaõ íuecedeo ,
que

chamados os Confelheiros de Eílado , e entre dles o Mar-
quez de Viila Real , para fe diicorrer , e conferir 1 bre

pontos tocantes a eftc cazamento , fe propuzeraõ algu-

mas razeens, que o encontravaó, e a Rainha
,
que af-

íiftia no mefmo Conf. lho, as atalhou , dizendo : E/Rey
meu Senhor , naõ vos chama pata conjertr fe o cazamento Je
deve \ozer , ou naô

,
que ef/e jà .tfià feno j fenaò com que

condiçoens dt\e fazer fe. Caílaraõ toesos , c (ó o Marquez
cem o devido decoro reípondeo à Rainha com palavras,

qte le ]u'garaõ dignas da authoridade dos Corfclheiros

de Eíbdo, que ERey ouvia: Pois , aquelles , com quem
Sua Alteza fe atonjelhou para o cazamento , com e/fes mef-

mos Je aconfelhe pata a% condtçoem delle» Repofta muito
celebrada naqutlles tempos, e os fucxeffoi acreditarão de*

pois o diícurlo dos que dtlapiovaraõ aquclle cazairento.

IX.

^f O mefmo dia , anno de 165 5. fe rendeo por capN

^j tulaçaô a Piaca de Columbo aos Olandezcs , naõ

fendo ]â os defeníorcs mais que noventa , e quatro , ha-

vendo ítítenrado o eido quaíi oito mezes ,
padecendo

os crufis açoutes da peite , e fome , chegando cita a tal

extremidade
, que compravaõ a pc?o de ouro ai erva»

,

folhas , e raízes das plantas , comiaõ quantos animaes

immundos íe produziaò naquelle clima , c atè as miys
K mata-
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Dia li. matavaõ , e comisõ léus próprios filhos. Confiando ao

General, que duas haviaõ morro, c comido naquella noi-
a^ ' te dom filhos feus de tenra idade , as mandou juftamen*

te voar nas bocas de duas peças
,

para que nem cinzas

ficaífem na terra de exemplo taô irracional. Naõ houve

acçaõ de valor , nem diligencia defcnfavel ,
que es

citiados deixaífem de executar j viraõ abatidos , e arrui-

nados 01 baluartes
,

poítas por terra a» cortinas , e mi-

nados os folíos , nadando todos em fogo , e mortes,

pelejando debaixo dà terra, e fuperando lempre a tantos

contrários , naõ havendo experiência euftofa a que naõ

refiftiíícm aquelles valerofos peitos atè o alento ultimo da

vida, lendo digno de immerta! memoria o íeu Gcncfrftl

* António de Soais Coutinho, que com íccenta annos de ida-

de aíííftia a todos es conHiâos , e aííaltos. Admirados os

Olandczes de verem raõ pouco numero de defeníores, ap-

plaudiraô o grande valor dos Portuguezes , tendo quaíi por

impoííível ^ode/em fair de taõ poucos Soldados tantas ac-

çoens heróicas ; ficando-nos da perda de Columbo o ali-

vio de fe ver no mundo
,
que os Portuguezes atè das in-

felicidades facm gJoriofos.

DE-
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Dia 15;

Mayo,

DECIMOTERCEIRO DE MAYO.

I. Frey Stmaô Coelho,

II. Defende fe com fingular esforço a fortaleza de Canano*l

III. Morte da Infante de Portugal D* Leonor Raynha de

Dmamarca.

1.

Rey Simaõ Coelho Religiofo da Sagrada Or-

dem do Carmo , faleceo no Convento da

mefma em Lisboa , nefte dia, anno de 1606".

com noventa e dous de idade , e fetenta de

habito : Foi VaraÕ pio , e douto , compoz
em quatro volumes a Crónica da fua Religião , e hu-

ma Apologia forte , e elegante em dcfenfa delia: Com-
poz mais outras obras , cjue correm impreíTai com efti-

maçaõ , e aplaufo.

•

11.

PElos annos de 1559. fe conjurara5 os Reys, e Prin*

cipes do Malavar contra os Portuguezes, e refolve-»

raõ dar principio às fuás operaçoens
, pela conquifta da

nofTa Fortaleza de Cananor , querendo , como provar as

armas nefte , que reputavaõ fácil emprego , para dalli

animados , e urgulhoíos
,

paíTarem a outros mayores.

Não era muito vam a fua imaginação , porque a Forta-

leza fe achava com pouca gente , e poucas muniçoens.

Succedeo , porem , andar naquelle tempo o Infigne Ca<-

pitaõ Luiz de Mello da Sylva com a fua armada nas

vefinhanças de Cananor , e fabendo o diíígnio dos Mou-
ros a varou na praya, á fombra da noífa artelharia , c

fahio em terra com os feus Soldados , que juntos aos

do preíídio , fízeraõ hum Corpo de mais de féis centos.

Os Mouros , e Nayres paííavaõ de cem mil ; os quaes

K ij nefte
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Dia i^.nefte dia antes de amanhecer , atacarão huns valos , ou

-. tranqueiras , qu? eraô o primeiro impedimento, que os

noíios oppozerao a lua m vazão. A Ih ie vio hum hor-

rendo , e efpantofo con flicto : Excedia de huma parte a

multidão dos combatentes, da outra o esforço, e valor:

De ambas , fe difparavão incclTantes as bocas de fogo
.

,

produzindo muito mayor eílrago nos inimigos, porque,

como efao tantos , e íêm defença , não fe difparava ti-

ro , cjue nao levaífe muitos : Mas logo entravaõ outros

no lugar dos que cahiaõ , fervindo lhe os mortos de eí-

cada. Montarão em grande numero as tranqueiras , e

começarão a pelejar com os noíTos peito a peito. O es-

trondo das vozes, e alaridos fazia tremer a terra, agro-

çura do fumo tornava mais efeura a noite, cortada , po-

rem , com a luz trifte, e funeíta dos canhoens, e efpin-

gardas, e panelas de pólvora: Tudo era confuzaõ , tudo

horror. Aqui fe vio hum Francifco Rifcado ( arrifea o,

lhe era mais próprio fobre nome ) andar muitas horas

fobre os valos, defeuberto às balas , e fètas , lançando

tanto fogo fobre os inimigos
,
que parecia hum volcao

vago , e perenne,- aqui obrarão os Portuguezcs acçoens

tão raras, que excedem o credito , e deixão fufpenfa a

mefma admiração. Baile dizer, que durou a fúria do

combate defde as trez horas da madrugada ate as qua-

tro da tarde , íem que tão exceffiva multidão de inimi-

gos pudeífe vencer aquellas débeis tranqueiras , de que

não paliarão , deixando na circunferência delias hum nu-

mero tão extraordinário de mortos, que fe afíírma , che-

garão a quinze mil : Dos noíTos morrerão vinte e finco,

e ficarão quafi todos feridos , e tão cubertos de fangue,

de fuor , e de pó, e taõ abrazados do fogo, que fe naõ

conhecião huns aos outros.

in.

A Infante D. Leonor filha delRey Dom*AfTonfo II.

de Portugal, e da Raynha D. Urraca, foi levada

Côrn magnifico apparato a Dinamarca , e em dia de São

João Baucifta do anno de 1230. íe recebeo com ElRty

Valdç-
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Valdemaro IIL na Cidade de Ripen , com grándé fatif-Dia 14;

facão, e alegria daquella Corte > mas pouco lhe durou, ^
e

porque parindo a Raynha D. Leonor hum filho
, junta-

a^°'

mente com q\\c morreo nefte dia de 1231. Jazem Rin*
gílad.

DECIMOQUARTO DE MAYO.

I. SaÕ Ftey Gd.

Ií. D. Eftevaô Vafques Pimentel.

III. 'Terremoto na liba terceira.

IV. Ctlebraõ-fe as vodas de EIRey D. João 1. de Cajlella

com D. Beatriz Infante de Portugal.

Vo Acçaõ brio/a de D. Nuno Alvares Pereira.

I.

AM Frey Gil natural de Vouzella, Villa do
Bifpado de Vizeií: Foi filho de Pays nobres:

Gaílou os primeiros annos no exercício das

letras , com a licença
,
que a liberdade , e

a opulência coftumão produzir em annos

verdes, e mal difciplinados : Dizem, que o Demónio
lhe eníinou a arte da Nigromancia , com pacto de renun-

ciar a Fé , e oBautifmo, de que lhe deu eícrito firmado

do feu próprio langue. Eírando em Pariz , no mayor
difeuido da falvação, o rendeo a maõ todo poderofa.

Appareceo-lhe por vezes hum Cavalleiro armado, o qual

com palavras de grande efpanto lhe dizia, que mudaííe a

vida. Rendeo-fe finalmente, e largando os eíludos, vol-

tou para Efpanha, e em Palencia, Cidade de Caftella, vef-

tio o habito da Sagrada Religião dos Pregadores. Te-
ve nos princípios da íua converçaõ grandes batalhas com
os efpiritos infernaes

,
padecendo graviííimas tentaçoens

naíeidas em particular do eícrico
, que lhe dera , o qual

lhe foi reílituido por meyo da Sacratiííima Virgem. A
vida que fez , depois que cahio em íi , foi tão peniten-

te ,
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Dia 14. te , tao regulada, tão devota, tão contemplativa ] tao

rm fervorofa • que mercceo , apagados os defatinos preceden-

tes , fer contado no numero dos Santos. Oh poderes

Soberanos da graça Divina! Aquc!le,que
,
por tão vil pre-

ço condenou a lua alma
,
pouco depois falvou a fua a e

outras fem numero, e illuftrou o mundo com exemplos,'

c com prodígios. Morreo Santiííimamente nefte dia no
feu Convento de Santarém , onde jaz fepultado.

11.

DOm Eftevão Vafques Pimentel , filho dé Vafco
Martins Pimentel Meirinho mor de Portugal, edc

D. Maria Gonçalves Porto Carreiro : Foi hum dos gran-

des heroes daquelles tempos : Profeífou na Sagrada Or«
dem militar de São João Bautifta , e nella fez grandes fer-

viços em obfequio da Fé contra os infiéis , e mereceo

coníeguir todos os Balliados defte Rtyno , c os logrou

no largo efpaço de trinta annos , vivendo nelles com
tanta fama de Santidade

,
quanta antes tivera de valor

;

faleceo ditofamente nefte dia , anno de 13 36*. Jaz na
Igreja do Mofteiro de Leça , e da fua fepultura corria a

tempos, hum licor aromático, á maneira de balçamo,

medicina para muitas infermidades.

iii.

NO mefmo diã , anno de 16 14. pelas trez horas

da tarde , fe abalou de improvifo a Ilha Terceira

com hum terremoto tâõ horrível
,
que parecèo fc

fobvertia , e precipitava toda aos horrores do abifmo.

Forão geraes as perdas, e às ruinas decaias, e vidas, e

particularmente dos Templos j vinte e oito cahirão per

terra -

y
e obfervou-fe , que em todos ficarão os púlpitos

cm pèj para que fe vifle, que atè os infenfiveis guardaõ

refpeito à verdade ( dç que os púlpitos faõ efcollas ). a

que taõ pouco attendem os racionaes.

IV.
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Dia 14.

IV. de
Mayo.

Ajudadas as cipituhçoens do cafamento de EIRey

Dom joaõl. de Caílclla cora a Infante de Postugal

Dona Beatriz, veyo o mefmo Rey a Badajoz. , acompanha-

do da Rainha Dona Joanna fua raãy , e da Infante Dona
Leonor fua filha, e do Infante Dom Carlos, herdeiro de

Navarra , e de EIRey de Arménia Leaõ V- que entaõ

fe achava naquella Corte , e dos principaes Prelados do

Reyno , e Grandes , c Meftres das Ordens -

y
c neíte dia

fahio EíRry de Badajoz , e de Elvas a Rainha de Portu-

gal Dona Leonor , e fua filha a Infante Don3 Beatriz,

com tal proporção de tempo , cjue EIRey foi encontrar a

Rainha , e Infante fua Efpoía nas ortas de Elvas , c fazen-

do a ambas os devidos obfequios com fingularcs moíiras

de prazer , levou de rédea a Rainha , e efta levou na-

quella occafiaõ os aplaufos , e admiraçoens dos Cafte-

Ihanos
,
que a huma voz a publicavaô milagre da kr-

mofura. Checando as Ma^eftades a huma tenda Real,

que eítava armada janto a Badajoz , moftrou o Cardeal

de Aragaô Dom Pedro de Luna huma Bulia do Pontífice,

em que diípenfava no parenteíco
,
que havia entre os

does Eípoíos, e logo , tomando-lhe as mãos, osrtccbeo,

entre alegres vivas de huma , e outra Naçaõ : Logo en-

trarão em Badajoz, onde fe deu hum efplendidiífimo ban-

quete a Portuguezes , e Caílelhanos j fobre a tarde vol-

tou a Rainha Dona Leoncr para Elvas , e a f< i acompa-

nhar EIRey , levando-a outra vez de rédea até c rrcímo

citio aonde a fora eíperar.

V.

Ara o banquete, de qoe falamos aífma , forão con-

vidados os Grandes cie Cailella , e Portugal, em que

cntravâoDom Nuno Alvares Pereira , e feu Irmão Fernão

Pereira j ao tempo de íe aíícn tarem os convidados , íuc-

cedeo encherem-le os affentos com tanta prefla,que fica-

rão os dous irmãos feno lugar ; e vendo, que ninguém
lho
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Dia 14.H10 ofTerecia , nem havia quem attcridcííe a eromendar

de aqaella falta
;
inflamado Dom Nuno cm generofos brios,

a^°* deu ham tal encontrão na meza
,
que a fez vir ao chaõ,

e muito Senhor de íí iahio da faia. Eftava prefente El-

Rey, e pofto que por parte do decoro Real devia rom-

per em alguma grave demonftração, reportou-íe, porém,

ou por nao perturbar o prazer daquelle dia , ou por re-

conhecer adeíattenção dos que governavão o banquete ,

ou porque a$ acçoensgeneroías , e intrépidas, ainda quan-

do offendem, fe eítimão.

DECIMO QUINTO DE AIAYO.

L S. Odoario B.

lí. O Venerável Padre Joaõ Rodrigues.

III. O Príncipe Dom Tbeodozto.

IV. O famofo Dom Joaõ de Menezes.

V. Fundação do Hofpital Real de todos os Santos de Ltf*

boa.

1.

Fp|3ãPÇ| ELOS annog de 792. livrou EIRey Dom Af-

lllJI&IIJS
f°n * °Can;o da eferavidaô dos Mouros a Ci-

dade de Braga , ou as ruína* delia ; tal era

||-|j o eftado a que a havião reduzido o* infleis.

Afim de as repaiar , mandou ElKey vir a

Santo Odoario , Bifpo
,
que era de Lugo , o qual com

incanfavel trabalho , e admirável fervor , reftituio em
grande parte a Cathedral , e outros Templos , e edifí-

cios ao eíplendor antigo , e congregando as ovelhas,

que com temor dos bárbaros andavão tranfmontadas,

poz tudo em nova forma, e reforma , com grande cre«

diro feu , e bem eípiritual , e temporal daquella Cidade.

Cheyo de merecimentos, paífou a lograr o premio delies

nefte dia, anno de 810.

II.



DIÁRIO PORTUGUEZ. 81
Dia 15.

jr de
XA * Mayp.

O Venerável Padre João Rodrigues , hum dos mais

efclarecidos Varoens
,
que teve a Congregação do

Evangelifta. Foi Meftre do Príncipe Dom João, depois

Rcy II. do nome , c da Princcza Santa Joanna. Por foa

rara humildade regeitou , com admirável conftancia , o

Bifpado de Coimbra , e o Arccbiípado de Liíbca
,

que.

lhe oífer cerao os Rey» Dom ArTonfo V e D. Ifabel, dos

qaaes era ConfcíTor $ morreo com univerfal opinião de

Santo no anno de 1477. nefte dia, em qoe entaõ cahio

a fcfta di Afccníaó citando no Coro , ao tempo
,
que

fe celebrada aquella hora, em que o Redemptor do mun-
do fubio gioriofo , e triunfante ao Ceo. Jsz no Conven-

to de Santo Eloy de Lisboa.

111.

^0 mefmo dia, anno de 1 5f 3. com dezanove de ida-

% de, trez mezes , e ícte dias, paliou do Reyno tem-

poral ao etrrno o Pnncipe Dom Theodcíio , mho dos

Senhores Reys Dom Joaõ IV. e D. Lmza. Foi jurado

Principc hcrd.iro deites Reynos nas primeiras Cortes,

celebrsdas cm Lisboa, depois da felice Acclamação. Fl-

Rey íeu pay, poucos tempos adiante, o nomeou Prínci-

pe do Braííl , c foi o primeiro, que logrou efte titulo, qoe

depois ie proíVguio nos Primogénitos de Portugal , co-

mo nos de Caítcila , o de Principcs das Afítnas j de

Galts, nos de Gtam Bretanha ; de Delfins , nos de França.

Delde mmiuo começou o Pfincipe ( então Dyque de

Barccllo* ) a (er nas prendas da natureza , e nos dotes

da graça, hum prodígio, não íó ímgular , mai a toda a

luz, admirável. De muito tenra idade já íabia de me-
moria, e repetia nas iingo3», Portugueza, e Latina, os

Myíterios da Fé , as Ladainhas dos Santos , e de ncíía

Senhora, 6 Credo da Milía , o Prefacio commum , e o

Evangelho de S^ò Joaõ , com outras Oraçoens da igreja,

lómeiitc de as ouvir aos Sacerdotes, já então erão as

L fuás
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Diaj5.faas palavras muy medidas, as íuas acçoens muy regula*

de das , as fuás devoçoens continuas , e fervorofas. Com os

^°* annos crefceo nas frendas , e virtudes , as mais próprias

de hum Varão muito reformado , e proveclo. Aííim

vigiava na pontual obfervancia dos preceitos divinos, mie

fe aífirma delle, que rnorreo com a graça bautifmai. Não
fo evitava os peccados graves, mas também dos leves,

fazia rigurofo exame , e os fugeitava logo ás chaves da

Igreja no Sacramento da ConfíTaõ, que frequentava qua-

fi todos os dias ; o da Communh.3Õ , todos os Domin-
gos, c dias Santos, e demayor folemnidade, cem nmicos

particulares de fua devoção. Não defeançava o feo eípi-

rito entre ai pompas, e refplandores da Magcftade Real;

voava feropre ao mais alto do impirio , e íò cm Deos

dava por bem empregidos os affe&os. Repetia muitas

vezes ( fem poder repfimir o fogo em que ardia ). Que
grande Deos temos! Que immenfa fermofura he a íua!

Ao tocar do relógio tompia fempre no interior, e no
exterior muitas vezes ) em ardentes actos de Fê , de Ef-

perança , e de Caridade. Foi dcvotiííimo da Mãy de

Deos, e da Virgem Martyr, e Doutora Santa Catharina,

Sonhou em huma occaílão , que via feu avò o Duque

Dom Theodoíío , e que eík lhe dizia , que foííe muito

devoto de S. Joaõ Evangelifta, de quem elle o fora fem-

pre : Abraçou o Príncipe aquella fonhada advertência

com tantas veras, que efte Santo era o fingular emprego

da fua devoção , e todos 01 annos celebrava a fua feria

com folemnifíimo aparato , e era chamada a feita do

Príncipe. Ao amor das virtudes ajuntou o das feiencias.

Teve agudiflimo engenho , memoria feliciíTirna , e con-

tinua aplicação aos livros
;

partes
,
que bailarão a for-

mar nclle em pouco tempo hum talento fuperipr. Aprcn-

deo a ler , e a tferever , antes de lhe darem medre ,

fó por hum A. B, C. que !he fez huma fua Ays
,

para

lhe dar a conhecer as letras. Aprendeo no difeurço de

dous annos a língua Latina, e depois pelo *fo , a faíla-

va com muita elegância, e facilidade. Teve largas noti-

cias da Grega , e da Hebrea. Chegou a fer tão perito

na FiloíoBa , c Thcologia
,
que admirava ( fem ler lifon*
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ja ) aos homens mais doutos daqoelle tempo. Coro mui- &** l 5*

tos, e por muitas vezes entrava em qneftocns a!tiííima$,w É

e ja argumentando
,

ja defendendo , era
} nao lo ad-

miração , mas inveja dos que melhor o faziaô nas tico»

las. Are da Medicina, Direito Civil , e Canónico, teve

luzes naò vu'gares. Nas artes libcraes , e ainda em mui-

tas das mecânicas, foi infigne. Aííim mcfmo foi muy
dcftro , e aytofo no manejo da Cavallaria , e igualmen-

te pratico no jogo das armas. Sabia com eminência

formar Exércitos , c ddiniar fortiíícaçoens. Compoz na

lingua Latina Livios muy eruditos , c curiofos de va-

lias 1 aterias. Hum ,' que fe intitula : Ameum Saculum :

Outro : Macanopolis , nome Grego , que vai o mel-

mo ,
qne Cidade Santa. Outro : Hiftoria Univeríal

do Mundo : Outro: Hiftoria do Rcyno de Suécia: Ou-
tro : De Sacramento Aliam , e dedicou , c mandou ci-

tes dous últimos à Rainha daquclle Rtyno , com quem
teve eftreita correípondcncia. Eíla foi a efclarccidiífima

Chtiftina
,
que drpeiscom memorável exemplo, e nunca

aííaz admirada rclolução
,
poz aos pés do Vigário de

Chrirto o Cetro, c a Coroa. Sobre Religicfo , e fabio,

foi o noíío Principe exccllcotiíílmo politico , aprenden-

do cila grande arte , e a mais diíficultoía , na Iiçaô das

hiftorias, e muito mais nos d i <5bmcs de hum alto juizo,

e de hema excdlente compiehençaô , e madura piuden-

cia , de que o Ceo o dotara em taõ verdes annoj. De
tteze votava já no Concelho de Eftado , e o leu voto era

geralmente o mdhor. NaquclU cecafisõ f^tal , em que

is Príncipes Palatinos íc refugiarão no Porto de Líiboa
,

fugindo da Armada Inglczs, que os feguia , rrquerendo

o General Inglez , que llu foíTem entregues , hc uvr gran-

de debate, entic os Concelheiro* , íobre a rtíoluçaó
,
que

le devia tomar em taõ perigola emergtncia. Mas o

Principe tirou a duvida , expendendo em diíeiero papel

muitas razoens chcyas de g^nerofidade , e bizarria verda-

deiramente Real , em que íe esforçava a peifuadir
,

( e per-

íuadio com eífeito
)

que fc devia antepor a obfervancia

da hoípitalidade a todas ai conveniências , e temores
,

que fc reprefentivão naquelle cafo. Vendo
,
que os nega-

is ij cios

1
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DiaiÇ.cios áz guerra procediaõ lentamente , cm grave damoo

de
[ fegundo parecia ) da confervaçaõ do Reyno, reíolveo

y * paliar à campanha , onde foi recebido com extraordiua*

rio aplaufo , e alvoroço , e começoo a difpor as coufas

com grande circunfpccçaõ , e perícia militar -

}
íevcíliraó-

fe os Soldados de novos brios, e prometiaõ illuílrcs ope*

raçoens, mas as oceurrencias daquelles tempos, e os di-

ctamei de profundas razoens de Eftado , o fizeraõ voltar

brevemente á Corte, onde coraeÇou a exercitar o Supre-

mo Império fobre todas as armas da Monarquia. Nefte

emprego achou mais trabalho
,
que fatisfaçaô ,

porque o

ardor, em que fe inflamava, era de campiar na têftado

feu exercito, e fegurar adefença dos Paizes proptios , na

invafaõ dos alheos. Já a eíle tempo o começava a comba-

ter huma prolixa , e perigofa enfermidade', com grande

dor, e magoa exceííiva delRey, e de todo o Reyno. El-

Rey o amava , e venerava mais que a filho : humas ve-

zes lhe chamava Pay : outras , irmaõ mais velho : ou»

iras , o Cu Salamaõ. Os VaiTalios reconhecido na fua

Real Peflfoa cifradas as dilicias , e as cfperanças de Por-

tugal. Sábia o Príncipe acareciar, e render 01 afTectos, e

coraçoens de todos: para todos era affavel
, para todos

liberal, para todos benéfico, generofo , brando , com-
paílívo ,• mas todas eílas prendas taó excelfas , e prerro-

gativas taõ altas, cortou a morte em flor, no verdor dos

annos , na primavera da vida. Difpoz-íe pata morrer,

como fe ccftumaõ difpor os Santos, e morreo como hum
delles , entre fuaviííimos colloquios cora Deos , e a<5tos

finiflimos de verdadeiro amor ,*e refignaçaõ. Foi enterra-

do com Mageftofa pompa no Real Templo de Bellem,
deixando perpetuamente gravadas nos bronzes da fama,
e nos coraçoens dos Portngurzes, huma gloriofa memoria,

huma eterna faudade.

IV.
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Dia 15.

IV de

Orn Joaõ de Menezes , de alcunha o Picacino
, fi-

lho tCfCciro de Dom Joaõ Teilo de Menezes Se-
nhor de Cantanhede , e de Dooa Leonor da Sylva , fiiha de
Ayres da Sylva Senhor de Vagos, c Alcaide mor da
Villa de Montemor o velho : foi governador da Cafa
de dous Príncipes , Dom AfTbnío , filho de EIRty Dom
Joaõ II. e Dom Joaõ filho de EIRey Dom Manoel

, aos
qnaes Príncipes íeivio , ao primeiro de Ayo , ao fegun-
do de Camereiro mòr. Efte era o que ( contra lua von-
tade ) correo no campo de Santarém com o Príncipe
Dom Afíbnfo aquella infaofta carreira [ em huma Terça
feira, dia afiago porá os Menezes

) que parou com aque-
da, e morte do meímo Príncipe , de que em outra par-
te falamos. Foi Alcaide mòr doCartacho, Comenda- !

2
fíJ'

j J \g i i^».i ,^t.« de Julho.
dor do Mogadouro da Ordem de Chnfto , e de Aljuf-
trcl na de Santiago , cazou com Dona lfabeí , fiha de
Pedro de Avendanho, Alcaide mòr de Caftro Nuno , e
de Dona Ignez de Bmavides. Por não terem filhos, dif-

penderão feus bens em obras pias ; fundarão o Conven-
to de Saõ Francifco doCartacho , reformarão o de Villa
do Conde : principiarão o da Efperança de Lisboa. Foi
Dom João hum dos mais fjmofos Capitaens do fea tem-
po ,

e de grande valor, entendimento , e galantaria.
Em Africa

, onde foi varia* vezes, e militou muitos án-
nos, era terror dos Efquadroens inficis. Governou Arzil-
la por deípacho dclRty Dom João II. e com duzentas
lanças desbaratou dou* mil , e oito centos

, Capitenea-
dos pelos fobrinhos do Barraxe no anno de 149J. De
íemelhantes encontros, e vencimentos, com poder àç(-
igual

,
lhe fuecederão muitos , e obrou outras muitas

acçoens memoráveis
, c gloriofas , que em va<ios lugares

defte Diário fe tocaõ. Entando a Princeza Dooa líabel

em Portugal, perguntou, que Fidalgo era o que hia em
hum cavallo alazaõ ? edizendo-lhe outro Fidalgo, que le

chamava Dom Joaõ de Menezes ,- diííe a Princcza : Es
el de los muchos Motos ? E rcfpondcndo o Fidalgo : NqÕ

Senhora:
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Dia i^Senhora : D. Joaõ de Menezes, que o ouvio ; diííe : Sim St-

de nhora aun que le peze. Foi celebrado cfte diro , perque ha

occafioens ; em que o louvor próprio he dtfcrição. Vol-

tando a Africa, achou fe com D. Jayme Duque de Bsrgan-

ça na tomada de Azamor, foi o primeiro ,
que pregou a

lança nas fuás porcas em outra occaííaõ anreced nte , e

nefta ficou por Capitão General da mefma Praça , e a defen-

deo com eítupenda conftancia. Contia todo o poder de

Fez
,
que tinha cercado Arzilla , de que era Opitaõ íeu

cunhado D. Vafco Coutinho Conde de Borba, valei oíamen-

te lhe foi meter foccorro ; o que fabido por EiRcy Mul-

ky Hameth , diííc
, que mais tinha na rede. Mai logo

dous Alcaides feus Barraxc , e Almaradim lhe refpon-

deraô , que não confiaííc tanto na fua rede, porque cita-

va nella Dom Joaõ ,
que era taô fagaz , e animolo ,qne

debaixo dos fcua pès lhe viria pôr o fogo j e aflmi o

executou , e lhe hrs levantar o citio, Venceo com Nuno
Fernandes de Atayde a memorável batalha, que chama-

rão dos Alcaides , como em outra parte dizemos. Foraõ

tantas as acçoens , e biíarrias militares , e civis , defte D.

Joaõ de Menezes , chamado nas hiftorius , o / amo/o , em
diftinçaô de outros Cavalleiros do mefmo nome , que n3Õ

cabem em largos elogios , e menos na noíTa brevidade,

Morreo governando Azamor nefte dia, em huma Segunda

feira , anno de ij 14. Foi trazido daquella Cidade para

Saõ Fraociico de Lisboa , onde jaz com íua mulher na Ca-

pella mor.

'Vi

OSumptuoíiííimo H^fpital de Lisboa, com o nome de

todos os Santos, foi invento da piedade delRcy Dom
João H. Havia naquclla Graro Cidade muitos Hoífitaes,

em diíferentes finos , e para enfermidades diffe rentes.

Mas pela mayor parte fe defeacaminhavão as rendas

,

por iodarem por muitas mãos , e não era fácil meter a

caminho tanto numero de adminiftradores , coftumados

a tratarem mais de íi , que da pobreza. Alcançou El-

Rcy Breve para reduzir a hum fò todos os outros , e lhe

efcoíheo lugar junto à famofa Praça , chamada do Ro-

cio
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«10, c ncftc dia , anno de 1472. fe lhe poz a primeira Dia 15.

pedra , e E Rry de fua maò lançou muitas moedas.,

de ouro, e prata nos alicerces. Confta aquclla infigoc

fabrica de hum ampliífímo Templo com hum pórtico

para a Praça do Rocio
,

qoe he obra taõ maraviíhofa

cm íl
,
quam pouco advertida dos que cada dia a eílaõ

vendo. Tem hum adro de vinte e hum degráos de

mármore com trez faces , também coufa íingolar , e ma-

gcíloía. Serve-fc a Igreja com bom numero de Cape»

laens , c moços do Coro , c nella fe celebraõ os Ofíi*

cios Divinoj com grande pompa , c perf iça5. O cor-

po do Hofpital confta de enfermaria! para todo o gé-

nero de enfermidades , onde os pobres faõ affiftidos com
tudo quanto lhe he neceííario para íuas curas fem re-

paro algum a trabalho , ou diípendio. Tem eíle Hof-

pital hoje de renda cm dinheiro, e cm fru&os, mais de

cem mil cruzados.

DECIMO SEXTO DE MAYO.

I. O Beato Frey Gonçalo Dias C
II. Frey Ehas do Valle. 1

III. ViSona naval na In Ata,

IV. ViBoria de ElRey Dom Affonfo Henriques fobre Tran-

co/o*

V. O Summo Ponúfice Jo 10 XXL Portuguez,

\
I.

I
|

BEATO Frey Gonçalo Dias, Portuguez na-
tural da Villa de Amarante , onde bebeo

primorofas imitaçoens do Santo do feu nome.

Tomou o habito de Convcrfo no Convento
Mercenário da Cidade de Lima nas índias

Occidentaes, e fobio com taõ velozes pálios pelos gráos

c degrào» das virtudes, cjoe chegou em muito breve tem-

po ao mais Ato carne da perfeição. Enricjucceo Deos
fua
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Dia ió.fua ditofa alma com aquelks fobcranos dons , com que
de coftuma , ainda nefta vida , engrandecer 01 fcos n^ais

mimofos Servos ; teve o dom de Profecia, e o de conhe-
cer os Segredos do coração , farava de repente aos en-

fermos , e moribundos , aííiftia ào mefmo tempo em lu-

gares diftantes. Foi feu gloriofo tranílto ocfte dia, an-

no dei6io, Goza era Lima os coitos de Bemaventura-

do , e cm toda Hefpanha correm o» feus retratos com
grandes veneraçoens , como de Vataò Santo , e podero-

fo interceííor para cora Deos. Muitos annos depois de

fua morte foi achado incorrupto , reípirando íuaviífima

fragrância. Trata-fe em Roma da fua Canonização.

ii.

O Venerável Frey Elias do Vaile , Portuguez, foi Re«

ligiofo da Santilíima Trindade no Convento de Cer-

vo frigido cm França, difcipulo , c companheiío do Pa-

triarcha Saõ Joaõ da Matta , com o qual paliou a Hef-

panha , e pelo mefmo foi mandado fundar na Cidade de

Toledo o Convento da Santilíima Trindade , ejue hc
hum dos melhores daquella Cidade , do qual foi leu pri«

meiro Mioiílro Frey Elias do Valle, que depois de o ver

acabado com grandeza , e perfeição , e enreqneciJo com
rendas, privilégios , e íogeitos exemplares, motreo San-

tamente ncfte dia de 1230.

III.

INfeftava a cofta do Malavar hum Coífario , Rume de

naçaõ , e Vaífalio de EiRey de Calecut , com humà
Armada de quatorze velas , bem fornecidas de ar telha-

ria , muniçoens , e gente j entre outras facçoen* , ía-

queou a povoação chamada Punicali
,
que era de Chrií-

táoi da terra , aíTiílidos de alguns Portogue*ei , os quaeS,

por ferem poucos , c mais dados ao comercio , que à

milícia, lhe cederão com leve reíiftencia a povoação. A
fama deftas hoítilidadea excitou a hum nobre Capitão

Portu-
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Portuguez, chamado Gil Fernandes de Carvalho, a hirDiai6,

bufcar o Kume , ainda que com poder taõ defigual, que °e

a penas ajuntou finco navios , e duzentos homens. Os
a^

ventos contrários o retardarão alguns dias , atè , que

ncíie , cm que eftamos , fe aviftaraõ as Armadas , e íb-

bre hum braviífimo conflicto
,

que durou de pela me-
nham até noite , confeguiraõ os noííos a vi&oria com
taes circunftancias

,
que íe repreíintaõ incríveis : Por-

que das quatorze velas inimigas , humas foraõ metidas

no fundo , rendidas outras , outras deraõ à cefta , fem

efcápar huma íó • pelo meimo modo dos in fieis, for aó ra-

ros os que íe refugiarão na terra, que eftava viíinha;

os mais
,

perderão as vidas
,

pelejando valerofamente»

Foi achada nos navios rendidos, quaíi toda a preza de

Punicali
,
que fe reftituio a feus donos , e outras muitas

riquezas; com que vieraõ aquelles poucos Portuguezes a

ganhar nefta facçaõ grande honra , e naò pequena uti-

lidade.

IV.

NO anno de mi. entrou Albucazan Rey de Bada-

joz pelas terras da Brira , deílruindo , e aííolando

as povoaçoens dos Chriftaos
,
pondo a cutello tudo o

que lhe fazia oppofiçaõ ; acudio a efte damno EIRcy

Dom Arfonfo Henriques com hum pequeno Corpo de

gente, e fazendo fe na volta dos inimigos, os achou fo-

bre a Villa de Traucofo , onde o baibnro Rey, naõ

duvidou de lhe aprefentar batalha , ncfte dia , no anno
referido^ fiava-fe com arrogante prefunçaõ no feu gran-i

de poder , e no pouco que havia no Eíquadrão Catho-
lico ,• mas como as vi&orias dependem mais do Supremo
arbítrio do Senhor dos Exércitos , do que deftes

,
poc

mais numerofos que feiaõ
,
pondo o generofo Princepe

a fua confiança na protecção do mefir.o Senhor , fez

taõ galharda imprtfíao nos Efquadroens infiéis, que, ro-

tos, e desbaratados , começarão a dar as cofias , deixan-

do nas mao3 dos Portuguezes a vi&oria , e com eila

riquiííimos defpojos.

M V.
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OSummo Pontífice João XXI, nacco cm Lisboa
,

foi bautizado na Freguezia de Saõ Julião, Igteja ce-

lebre em antiguidade , e grandeza , e delia tomou o ío-

brenome , chamando-fe antes de Pontífice Pedro Julião.

Foi vcrfadíííimo em todas as fcicncias , íingularmente cm
Filofofia , Mathematica , e Medicina. Eícreveo Proble-

mas , como os de Ariftoteles j e Sumulas de Filofofia ,

que fe lem com feu nome em algumas efcolas. Compoz
em Medicina o Livro Thefaurm Pauperum , e outro Ca*

nones Medicina , e outras Obras eruditas todas muito eíli-

madas no Orbe Literário. Logrou em Portugal as di-

gnidades de Arcediago de Vermuim , de Prior mor da

Infigne Collegiada de Guimaraens , de Comendatario do

Mofteiro de Pedroío , e dè Arcebifpo Primaz de Braga.

EIRey Dom AfTonfo III. o mandou ao Concilio Lugdu-
nenfe, que entaõ fe celebrava ; no qual o Papa Gregório

X. o fez Biípo Tuícuiano . e creou Cardeal no mef«

mo dia, [em grande gloria defte noíTo Portuguez
]
que

a Sao Boaventura , a Frey Pedro de Tarantaíia , depois

Papa Innocencio V. a Frey Vifdomino de Vifdominis,

depois eleito Papa , e morto no dia da fua eleição ; a

Frey Bernardo de Saõ Martinho Arcebiípo de Aries , a

quem concedeo Clemente IV. que trouceííe diante de fí

a Cruz à maneira do Surnmo Pontífice. Por morte de

Adriano V. foi o noíío Pedro Juliaõ promovido à fu-

prema Cadeira a 20. de Setembro de 1176» na Cidade

de Viterbo , Corte entaÕ dos Pontífices , com aplaufo

univerfal , prometendo-fe o Orbe Catholico grandes fe-

licidades de tão acertada eleição. Logo fe applicou a

pacificar os Príncipes Chriílãos, exortando-os a que dei-

xadas as guerras reciprocas com que fe confumiaõ , e

debilitavão a fi mefmos , fe quizeílem unir , e diípor á

conquifta da Terra Santa , onde fem offenfa do nome
Chriítaõ , antes com grande gloria do mefmo nome,
podia cortar fem dor , as armas Catholicas, e vingar a

injuria que recebiaõ de ferem dominados de infiéis

aquei-
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aqueíles Santos Lugares. Soaraõ eftes brados do PaftorDiai6.

Supremo em todas as Cortes da Chriftandade, e em to-

das foraõ ouvidos com igual veneração , e alvoroço , e

jà começavão a dilpor-ic as coufas felizmente para o

fim , que o Ponrifice pertendia. Ao mefmo tempo ex-

ercitava elle excellentes actos de verdadeiro Paftor , dif-

pendendo os thefouros EccJe fia Micos em beneficio dos

pobres : provendo as dignidades nos fogeitos maii

beneméritos : amando fingularmente , e eítimando aos

Varoens Santos , e doutos. Mas por altas diípofiçoens

da Providencia
,

que os homens naõ podem alcançar
,

lhe íobreveio a morte aos oito mezes , e finco dias do

íeu Pontificado. E ainda foi mais para fentir , cjue a

morte , a circunílancia delia. Andava vendo hum quar-

to do Palácio
,

que acabava de edificar em Viterbo,

eis q:^ com íubira ruina veyo abaixo huma grande par-

te , e o maltratou de maneira, que dentro em féis dias,

recebidos devotiífimamente todos os Sacramentos acabou

ávida nefte dia, anno de 1277. Jaz na Carhedral da me£
ma Cidade de Viterbo.

M ij DE-
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DECIMOSETIMO DE MAYO.

I. TresladaçaÕ de Saõ Torpes,

II. Santa Celertna M%
III. iSW Nunto.

JV. /r^y Jerónimo Xtmenes*

V. Horrenda tempefiade em Baçaim.

VI. Z)ê>w /7*y Henrique de Távora.

VII. Afy/í"? o Infante Dom Fernando filho delRty Ftlippe

11. de Portugal.

1.

ESTE dia aportou em Sines , Villa maríti-

ma do Algarve , o Corpo do gloriofo Sao

Torpes, trazido miraculofamente de Itália,

e da Cidade de Piza, onde padecera marty-

rio fendo degolado. Na noite precedente foi

avilada em fonhos, Santa Celerina , para cjue foífe buf-

car, e receber o Sagrado Corpo ; o que fez acompanha-

da de Saõ Maneio Bilpo de Évora , e ambos lhe conía-

grarão hum Templo , cuja memoria íe perdeo na ín-

vafaõ dos Mouros. Dom Theotonio de Bragança Arce-

bifpo de Évora por efpecial recomendação do Papa Sixto

V. aplicou grandes diligencias para íe defcobrir a fua

fepultura ; e junto da foz da Junqueira da mefma Villa,

foi achado o feu fepulchro de mármore , e dentro òeU
le todas as relíquias ( menos a cabeça que fe venera em
Piza no Convento dos Frades Mínimos de Saõ Francifco

de Paula ) com huma alampada fepulchral de barro , e

huma pedra com letras, e infcripçoens do Santo Martyr.

Com authoridade Apoftolica foraõ as fuás relíquias reco-

nhecidas , e collocadas na Igreja Matriz de Sines, onde
tem Capella própria , e por fua interceífaõ obra Dcos

muitos prodígios. Entre os quaes he muy celebre o das

Borboletas, que todos os annos em Sexta feira Santa, no

tempo
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tempo cm que Te faz a prociífaõ do Enterro do Senhor, l\1 ^'

faem da parte da urna das Santas relíquias ( como da de^y^
São Narcifo em Girona as mofcas brancas ) e formando

hum elquadrao volante acompanhão o Santo Crucifixo

cm todo o tempo da prociíTaõ , e acabada cila , ou mor-

rem, ou deíapparecem ate o feguinte anno, que no mef«

mo dia , e hora , fe tornao a deixar ver novamente na

Igreja.

ii.

Eíte mefmo dia fe renova a memoria, de Santa Ce-

\ lerina IlluítriíTima Matrona Portugucza , a qual
f

havendo abraçado com grande fervor a Religião Chriftãa,

em deíença delia padeceo martyrio, imperando Nero.

iii.

NO mefmo dia , anno de 583. padeceo martyrio a

mãos de hereges Arrianos São Nunto , Eremita de

banto Agoftinho, e Prelado de hum Convento , que el-

le mefmo edificara
,
junto a Merida , Cidade da antiga

Lufitania , onde vivia com fingular fama de Santidade.

IV.

O mefmo dia, anno de 1570. paíTou deíla vida à

immortal , na Cidade de México , o Venerável

Padre Frey Jerónimo Ximenes , também da Ordem dos

Eremitas , difcipulo do glorioío Arcebifpo de Valença

Santo Thomaz de Villanova , e íingular immitador de

fuás virtudes. Inflamado em ardente zello da falvaçao

das almas, paíTou à nova Hefpanha , onde à eufta de im-

menfos trabalhos, e grandes perigos, e tribulaçoens

,

converteo innumeravcis Gentios à luz da Fè : Edificou

naquellas partes quarenta Conventos da Tua Ordem : Flo-

receo em milagres , e foi chamado o Apoftolo daquelle

novo mundo.
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NO mefmo dia , anno de 161 8. ferio a mão de

Deos com rigurofo aífoute a Cidade de Baçaim no
tilado da índia. Pelas dez horas da menhãa fe levantou

hum furacão de vento , e chuva
,

qual nunca fe havia

viílo naquellas partes 3 caufou horrenda deftruiçaõ em tu-

do : Naõ ficou caía , nem Igreja na Cidade , cjue não
vieffe a terra

;
ou de todo , ou em muita parte : Voa-

vão as telhas a grande diftancia , como fe forão pennas:

Tremião viíivelmente os mais fortes edifícios, que farião

os coraçoens ! Nos campos , e Lugares circumviíinhos

não ficou arvore , nem Aldeã em pè , tudo a fúria da

tempeftade encheo de lítrago, de horror, de confufaó: Du-
rou fem remitir atè as quatro horáls da menhãa feguinte,

vi.

Om Frey Henrique de Távora da Sagrada Religião

de São Domingos foi nas letras , e virtudes grande

dilcipulo, e imitador âo Venerável Dom Frey Bartho-

lameu dos Martyres ; e efte o efeolheo , e levou por

íeu companheiro ao Concilio Tridentino -

y
onde Frey

Henrique teve aclamaçoens de Letrado , e virtuoío , e

acreditou muito a fua Ordem , e Nação. Voltando a

Portugal foi eleito Bifpo de Cochim , e depcis Arcebif-

po Primaz de Goa , e no governo deílas Diecefis , que

inteiramente vifitou
,
padeceo por mar , e terra , mui-

tos trabalhos , e perigos com animo fempre alegre , e

confiante. Na Cidade de Chaul lhe tirarão a vida com ve-

neno, em ódio do feuPaftoral Officio , nefte dia , anno

de 1581.

VII.

NEÍle dia , anno de 1609. naíceo no Efcurial o In-

finte D. Fernando , filho de D. Filippe II. Rey de

Portugal , e III. de Caftella , e da Raynha D. Margarida de

Auílria. O Papa Paulo V. o creou Cardeal em 29. de Ju-

lho de 161 o. DE-
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DiaiS.

Mayo*

DECIMOOITAVO DE MAYO.

I. Nafce o Príncipe Dom Affonfo filho de EIRey Dom
Joaõ II.

II. Chega Vafco da Gama á índia.

III. Defende fe com infigne valor a Cidade da Bahia.

W. Brites de Santa Urfula.

V. Ajufia-fe o cafamento da Senhora D. Catharina Infan-

te de Portugal , com EIRey de Gram Bretanha Car-

los II.

VI. He nomeado Cardeal Nuno da Cunha de Ataíde.

i.

ESTE dia, anno de 1475. nafceo em Lis-

boa nos Paços da Alcáçova o Piincepe D.
Aífonfo , fíího do Princepe D. Joaõ , de-

pois Rey II. do nome , e da Princeza Dona
Leonor. Celebrou fe com grandes feílas o

feu nafeimentoj mas muito defiguaes à dor , e lagrimas,

com que depois fe íentio , e chorou a fua morte.

11.

NO mcfmo dia, anno de 1498. aviílou Vafco da

Gama as Serras eminentes à Cidade deCalicut,e lan-

çou ferro nio porto da mcfma Cidade , Corte do

C.amorim , Rey , ou Emperador do Malavar j havendo
atraveífado o grande Golfo de fetecentas legoas , deíde

a Coíla de Africa, ate aquella remotiíTima regiaõ , a que

propriamente chamamos índia t
fituada entre os dous

celebrados Rios Ganges, e Indo, a qual deite tomou o

nome , cujos habitadores faõ os noííos Antípodas
j e en-

tão foi
,
quando os Portu^uezes derão a conhecer o

Mundo ao Mundo , o qual atèlli não fe conhecia intei-

ramente a fi mcfmo. Então foi
,
quando fizeião patente,

e conv
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Dia iS. e comprovada huma verdade

, que atèlli íe reputava fie»

e çao , tntao foi , cjuando lançarão ferro , onde não ha-

^ * viaõ achado fundo os homens mais fabios* Lactando
Firmiaoo , e Santo Agoftinho , em muitas partes , ne-

gao haver Antipodas : Saõ Gregório Nazianzcno, appro-

vando a opinião de Pindaro , famofo Poeta Grego , di*

zia, que não era navegável o Qcceano alem das Colunas

de Hercules, que he o Eílreito de Gibaltar. Ariftoteles

com a fua efeola , aíRrmava
,
que a Zona tórrida não

era habitável , e o melmo diz Plínio , e Virgílio nas

Gcorgicas , e no Livro íetimo das Eneidas , e Ovidio,

no primeiro dos íeus Methamoforzeos, e todos, os que eí-

creverão fobre efta matéria , fotao do mefmo fentimen-

to. Eftava antigamente tao aííentada efta opinião, que

pelos annos de 925. foi prezo em Roma Virgílio Bifpo

Celiburgcnfe
,
por defender a contraria , e foi caftigado

com graves penas , e conftrangido a dcfdizerfe em publi-

co ,• chegou, em fim, nefte dia o famofiífimo Portngucz

Vafco da Gama com as proas dos feus navios aonde naõ

haviao chegado homens tão grandes , ntm ainda com
a imaginação.

iii.

DOminados pelos Olandezes em grande parte os

membros do vaftiífimo Eflado do Braíil
, fe em-

penhou o Conde Maurício de Nafau , em combater , e

dominar também a cabeça ; e a eftc fim , veyo no anno
de 16 ^Z, com huma poderofa Armada de quarenta nãos,

e quaíi oito mil homens entre Soldados , e marinheiros,

e alguns índios , fobre a Cidade da Bahia. Achava-íc

efta guarnecida com dous mil , e quinhentos Soldados

da milícia da terra , e das que fe haviao retirado de Per-

nambuco -

y
vencidos pelo inimigo alguns fortes de débil

refiftencia , fe chegou à Cidade , e a começou a com-
bater , com inceíTantcs batarias , e furiofos aífaltos de

dia , e de noite ; mas fernprc foraò rechaçados com
grande valor, e conftancia dos defenfores, ainda que com
infoportavel fadiga : Porque eraõ conílrangidos a fofrer

fe rrj
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fem alternação o§ trabalhoi , e perigos da defenfa

;
o Dia i&

que fuccedia pelo contrario nos Olandezes , que por íe- ,

rem ( como erao ) tanto mais numeroíos , facilmente le

podiaò revefar
,
pelejando íempre com forças frelcas , e

inteiras: Pugnavaõ huns por ganhar , outros por defen*

der huma trincheira , cm que coníiftia a fumma do fuc-

ceíío ; até que na noite deite dia a inveftirão. trez mil

Olandezes eícolhidos , & juramentados , de a ganharem
a preço das vidas ; difputou-fe a contenda com ardentii-

ílmo ruror de parte a parte; fobre os motivos da honra,

e da conveniência, incitava aos agreííores, o da promef-

fa, e juramento, dado nas mãos do íeu General , cuja

prefença lhe era hum novo , c poderoío eírimulo : Os
noííos defendiaõ a Pátria, as mulheres, e filhos, as fa-

zendas , a liberdade , e fobre tudo a Fè , c Religião j c

à proporção deftas caulas , ie viaô os effeitos, quaes erao

em todos geralmente o deíprezo da morte , o forer da

vingança, a anciã da vi&oria. Vendo Maurício, que os

feus começavaõ a ceder , mandou fahir dos quartéis , o
groço do exercito , e fe converteo o aífalto em batalha

formal ; faziaõ huns , e outros , illuíhes oftentaçoens óo
íeu valor, taó reftado , e deftimido

,
que paílava a pa-

recer obftinaçáo : Eftes cahiaõ , e logo aquelles ftiri te-

mor entravão no lugar dos cahidos , as mortes , as fe-

ridas , o íangue, os brados, os gemidos, o cftrondo pa-

voroío dos canhoens , e dos molquetes , formavaõ hum
efpetaculo , aos olhos horrível , medonho aos ouvidos

;

a noite acrecentava a confufaò com o efeuro , bem qoe

medonhamente alnmiado pelos rayos
,
que as boccas de

fogo dcfpediaõ j como pelejavaõ tantos , e corpo a cor*

po , n iõ fc perdia golpe ; outra vez começavaõ a ceder

os Soldados Olandezes ,
quando o Nafau impaciente , e

furiofo , ordenou aos Cabos , que meteífem as eípadas

nos peitos aos que voltaíTem as coftas ; eíla ordem ouvi-

da de todos , e logo executada em alguns , fez que os

mais , renovaífem com novos brios o combate : Vencen-
do hum temor a outro , c efeolhendo antes o perigo da

peleja
,
que o da retirada , inveftiraõ aos Portuguczcs

N com
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Dia i8. Com vigoroíiílima impreífaõ, mas acharão ncllei o mcímo

^
Q

valor, c conftancia, e finalmente lhe deixarão nas mãos

'huma lníidiílima viótoria. Morrerão dous mil e oito cen-

tos Olandezes , em que entrarão Cabos de grande nome,

e fama : Dos noííos morrerão cento e vinte , e foi mui-

to mayor o numero doi feridos. Poucos dias depois le-

vantou Maurício o citio , e voltou taõ humilhado, e de-

fairozo ,
quanto entrara orgulhoío , e (oberbo.

I

IV.

NEfte dia, anno de 1719. em que cahio a ft fia da

Afcenfaõ de noíío Senhor, faleceo no^Moíleiro do

Salvador da Cidade de Lisboa Oriental , Brites de Santa

Urfuia , criada da Coramunidade com cento , e trinta

annos completos.

'V.

NO anno de 1661, governando a Rainha D. Luiza

efte Reyno por feu filho EiRcy D. Affonlo Vi. fe

io o mcímo Reyno na mayor duvida , c contingência

da fua coníervaçaõ, pelas pazes, chamadas dos Perineos,

ajuftadas entre França , e Caílella
, pelos primeiros Mi-

niftrosde huma, e outra Monarquia , o Cardeal Maçari-

no , e D. Luiz Mendei.de Haro , affegurada? com o ca-

zamento da Infante Dona Maria Thereza , filha mais ve-

lha de Filippe IV. com Luiz XIV. Rey de França. Bem
viaõ os Caftclhanos as futuras confequencias' deftc caza-

mento , que entaõ fe previram, e em noííos dias experi-

menta Hefpanha, e a Europa toda
;
mas a anciã impla-

cável, em que ardia ElRey Filippe de reduzir à fua obe-

diência o Reyno de Portugal, e o defejo, também arden-

tifíímo , com que o feu primeiro Miniftro procurava vin-

gar a derrota . c injuria, que padecera lobre Elvas, lhe &>

zeraõ antepor a todas as coníideraçoens politicas a paz , e

alian*
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alianças de França , cora a condição

(
que fobre todas DiaiS.

pertenderaô ) de que, nem publica, nem occultarr.ente de

miniftraria foccorros a Portugal. Períuadiaô-fe a que, "
'

deíhtuidos os Portnguczcs dos foccorros de França , c

defembaraçadai as tropa* Caftelhanas de huma guerra,

que por taô remotos paizes as dividia , e oceupava

,

lhe feria infalível , c fácil a noíía conquifta ; mas toma-

rão mal as medidas a tile penfamenío , e todas lhe fahi-

rão erradas, como depois moftrou a experiência j íentio-

fe , porem , nefte Rcyno , e com jufta razaô , que os

Miniftros Francczes facrificaíTem taô facilmente aos in-

tereíTes de CaíWla a coníerv^ç .5 de Portugal j havendo

lido em grande parte, caufa da noíía fcparaçaõ , as iug-

geftoens do Cardeal de Rechiieu , e as promeífas de

Luiz XIV, firmadas de fua maõ Real, e ratificadas mui-

tas vezes. Ao fentimento âcreceo o prudente temor, pe-

las mefmas razoens que crecia nos Cafteihanos a eípe-

rança. Achava-fe o Reyno cxaufto de gente, e armas,

e naõ era fácil fem foccorros eftrangeiroi dcfer»der-fe de

todas as forçis de Caftelia , unidas em hom Corpo.

Neítcs termos taô apertados naõ foi muito
,
que os Mi-

niftros Portuguezes ajuítaííem o calamento de Inglaterra

para compenftrem os damnos
,
que temião da rteiproca

amizade de Caftella, e França. Bem moílrarão os Cafte-

Ihanos o quanto lhe dohia eíta nova efpinha , que fe lhe

atraveflava na garganta , e ao fim de arrancaila , fe en«

caminharão as exquifitas negociaçoens do íeu Fmbaxador

em Londres, o Baraõ de Butavilla j mas .fahindo-lhe fruf-

tradas , fe conf-guirão finalmente os ajuíles do calamen-

to da Infante de Portugal Dona Caiharina com Carlos II.

Rey de Gram Brttanha , fendo as principaes condiçoens

da patte dclRey de Portugal
,
que daria cm dote da Infante

dous miíhoens de ciuzados, em dinheiro, e joya* , e outros

eífeitos : Que entregaria a Cidade , c Fortaleza de Tan-
gere na Africa, e a de Bombaim na índia aòs In glezes, fi-

cando livre aos moradores de huma, e outra Cidade, que

não quizeífem íahir de fuás caías , o exercício da Reli-

gião Catholica Romana. Da parte delRey de Gram Bre-

N ij t«nha
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Dia íS.tanha fe prometeo: Que a Rainha , e toda a fuâ família

d~ t«naõ livre o exercício da meíma Religião , e Opella,
y

' com o$ Miaiftros neceííarios para o culto Divino : Que
ElRey lhe feguraria de renda trinta mil libras lrgltzas

cada anno, as quaes lograria toda a vida , ainda que cx-

cedeífe em dias à de EIRcy : Que neiTe cafo
,
poderia a

Rainha ficar em Inglaterra , ou hir para onde mais cjui»

Zríle , levando as fuás joyas , c bens moveis : Que Eh
Rey da Gram Bretanha ajudaria ao de Portugal por

mar , e terra , contra quaesquer inimigos , apontando-fe

logo o numero dos Soldados , e navios , com que havia

de foccorrer o Rcyno , conforme os apertos , eacciden-

tes ,
que fobrevieííem. Eftas foraõ as condiçoens prin-

cipaes
(
que naõ íofre a brevidade do nolío aflumpto

lançar todas. ) E todas fe cumprirão pontualmente,

moftrando logo a experiência as confequencias utiliíTimas

defta nova aliança, que cada vez fe foraò coorneendo,

e comprovando mayorcs do que fe canfideravao ao prin-

cipio.

vi.

NEfle dia, anno de 171 1. por Nomina delRcy Dom
Joaõ-V. noíío Senhor, o Papa Clemente XI. creea

Cardeal Presbítero da Santa Igreja Romana ao Ero-

mincntiílímo , c ReverendifTimo Senhor Nuno da Cu-
nha de Ataide , dos Condes de Povoíide , e de Ponte-

vel. Foi Porcioniíla do Collegio Rcaf de Saõ Paulo,

Cónego, Deputado, Promotor do Sanro Officio de Co-
imbra j Deputado, e Inquifidor da lnqutfçâõ de Lisboa,-

Deputado da Junta dos trez Eítados , Sumiiher da Corri-

na, Bifpo de Targa , Capellaõ mòr da Capeila, c Co!»

Kgiada Real. He Comendador da Ordem de Chrifto
,

Conielbeiro de Eftado , Inquiíídor Geral neftes Reynos
,

e luas Coaqoiíbs. Em 172 1. foi a Roma para o Con-
dave, que fe fez por morte de Clemente XI. O Papa,

que entaõ fe elegeo , Innocencio XIII. lhe deu o cha-

rco,
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peo , o anel, c o Titulo de Santa Anaftaíia, c o fez daiDía 1 ^
Congregaçoens de Btfpos , e Regulares , de Propaganda de

Ftde , dos tf//?í , e da ConfiflortaL Rcftaarou a Baíilica

de Santa Anaftafia , em que fez magnificas obras , e au-

gmentos , de que agradecido o feu Cabbido determinou

em i. de Março de 1722. qut nella fe fizefle todos

os annos atè o fim do mundo efpecial memoria do feu

grande bemfeitor, c mandou gravar em mármore
,

para

eterna lembrança , burra larga inferipção. Por fer n oi-

to devoco de Santa Barbara confeguio do Papa Inno-

cencio , que nefte Rcyno fc rezaííe delia com liçcens

próprias , e Rito duplez
j e deu para a fua Ermida do

Caftello de Lisboa huma excellente alampada de prat3.

De toda Roma foi muito venerado pelas fuss letras > ma-
gnificência

,
prudência , e piedade para os pobres , com

os quacs difpendco graviffimas fomas de dinheiro. Em
li. de Outubro de 1722. chegou a Lisboa , onde de

toda a Corte , Nobreza , e Cidade fui recebido com
inexplicável alegria. Ainda vive com a meíma felicida.

de, c vivirá eternamente a foa memoria no Orbe Portu-

guez ; e Ecckfiaftico.

sâí^MEmmKmammm wms^&smK!S!WSs\

DECI-
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Dia 19.

Mayo. DECIMO NONO DE MAYO.
:fc''0. Valerofo Sebafítao de Souto*

"•II. Padre António dos Reys.

III. Frey Thomè 'de Portugal

i.

O mefmo dia, anno de 1638. morreo na

Bahia o valerofo Sebaftiaô de Souto , cujo

nome era terror aos Olandezes ; morreo de

hum moíquetaífo pelos peitos , que recebeo

no conflito do dia ( ou noite ) antecedea-

te. Era natural de Quintaens termo da Vilía de Bar-

cellos j deixou geral fentimento a perda de hum tal ho-

mem, em quem atè entaò contenderão fem ventagem o
valor , e a fortuna. Era incanfavel nas operaçoens beli-.

cas , repetia promptifíímo as entradas contra os inimigos,

íempre com fueceífos felices. Com poder limitado ,e vo-

lante os trazia, fem ceííar, inquietos , e temorofos. Foi

exceííivo o numero dos que a mãos do feu valor , e in-

duftria perderão , ou a vida, ou a liberdade.

11.

O Padre António dos Reys, da Congregação do Ora-
tório de Saõ Filippe Neri, natural do lugar de Per-

nes, Comarca de Santarém, Qualeficador do Santo Offi-

cio , Confultor da Bulia da Santa Ouzada, H.xaminador

Synodal do Patriarchado de Lisboa , e das três Ordens Mi-

litares ,Chronifta mor do Reyno nalingua Latina, Aca-

démico , e Cenfor da Academia Real da Hiftoria Portu-

guesa ; foi doudo de grandes virtudes , e de vaftiffma
erudição nas letras fagradas , e profanas , de que deixou

abonados teílemunhos em muitas fuás compoíiçoens im-

preffas , que o acclamaõ inílgne Orador Evangrlico,

Politico , Académico. Também foi elegantiííimo Poeta

Latino, e eminente nos Epigrammas , como provaõ os

finco
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finco livros do feu primeiro tomo imprcíTo fcgunda vez D,al 9»

no aono de 1730. Também fe lhe deve a Collecçaô de de

todos os Poetas Portuguezes, que fe reimprimirão em mui- y «

co§ volumes. E devendo-lhe muito eftc Rcyno , ainda

lhe deviria muito mais, fe a morte o naõ levara na 'dadèV

mais fazonada, e fructifera , nefte dia, anno de 1738.

iii.

FRey Thomè de Portugal , Franciícano, foi eminen-

te Theologo. Na Univeríidade de Salamanca , leu

hum Curço de Theologia , e depois paíTou a Inglaterra

a reger huma Cadeira da mefma faculdade na Univeríida-

de de Cantabrigia, onde faleceo pelo» annos de 1371.

«£> «§S» «S§» *SS» <S5» «65» *§$> «$>*«§§»^>«§>*55» «$ã»$*

V1GESSIMO DE MAYO.
I. A Batalha de Alfarroube':ra.

II. O Infante Dom Pedro.

.111. Z)o/» Álvaro Vaz de Almada.

IV. M?c* £//fry /////>/>* //.

V. Synodo em Portalegre.

VI. Funda fe o Mofieiro de Lorvão da Ordem de S, Bento,

1.

BATALHA, ou tragédia , chamada da Alfar-

roubeira , teve principio nas revoluçoens ,com
que muitos giandes de Portugal, pertenderaõ

defpojar do governo do mefmoRey no, e mui-

to mais da graça delRey D. ArTonfo V. ao In-

fante D. Pedro. Havia efte praticado o meímo com a Rai-

nha D. Leonor, mãy delRey, tirando-lhe o governo, e

tutoria de feu filho j vendo
,
pois , o Infante D. Ped*o , que

ícus inimigos fobre lhe ofenderem o credito com falças im-

poíluras , lhe pertendiaõ tirar a vida , e naõ ignorando ,qoc

na pouca idade delRey haviaõ lançado tantas raizes aquel-

la» íugeftoens, que já efte fe prevenia para o bulcar arma-

do, e caftigar como a traidor, reíolveo anticipar-le a bufear

a El-

i
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Dia 20. a EJRey >

com o fundamento de lhe dar inteira fatisfsçaõ da
dc

foa innocencia , e comprovar a fua lealdade, c convencer as

r ' calunias de feus inimigos. Para fe defender da fúria deíles,

lhe pareceo devia hir acompanhado com alguma gente de

guerra. Partio pois, de Coimbra onde aíTiítia , com mil de

cavallo , e finco mil de pè , feguido de muitos , e illuíhes Ca-

valieiros , entre os quaes era de mayor nome
,
por feu afama-

do valor , o Conde de Abranches D. Álvaro Vaz de Almada,

o qual lhe deo palavra de o acompanhar , na vida, e na mo*-

te. As bandeiras do arrayal mollravão dehuma parte hu-

mas letras, que diziaõ: Lealdade. Eda outra diziaõ; "Jvfttça,

Vtngança. Fizer aó-fe na volta de Lisboa , onde o Infante

efperava achar favor , e interceíTaõ para com EIRey , mas ef-

te lhe fahio ao encontro, com hum exercito de trinta mil

combatentes bem armados. Haviaõ-íc adiantado alguns cor-

redores do campo delRey , e chegando à vifta do Infante , o

comeíTarão a delcompor de palavras injurioías , e indigniííí-

mas j ecomo nadilicada compreição dos Príncipes naô ha

dor mais fcníivel, que a dos opróbrios, mandou aos íeus, que

carregaííem , e feguiíTem aquelles homens, e lhetiraíTem a

vida. Muitos delles a perderão, eíendo trazido hum à fua*

prefença , chamado Pedro de Caftro , Fidalgo da Cafa do In-

fante D. Henrique , lhe diífe efías palavras : Mao , e ingrato

homem ajjtm como da tua boccafahtraõ tantas Vilezas , com que

me magoafle
,
porque nad entrarão em tua memoria as met ces

que de mim ha tao pouco recebrfte ? Darte a morte , he o menos

que mereces. E logo lhe deu hum tal golpe, que o fez cahir

morto aos íeus pès. Jâ a efte tempo fe achava em cftado, que

lhe naõ reftava outro expediente mais
,
que procurar morrer

com honra. Aviftaraõ-íe os does exércitos em hum litio, por

onde corre o ribeiro chamado da Affarroubeira, conhecido

fó por efte cafo,e precedendo algúas leves cícaramuças, e al-

guns tiros de eípingardas,ebèftas,íuccedeo, por defatento,ou

por fatalidade, difparar-fe huma peça do Campo do Infante,

cuja baila foi dar junto 4a tenda delRey, a que logo fe feguio

tamanho alvoroço,quc atacando-íe a batalha foraõ os do In*

fante facilmente rotoi, e desbaratados. Elle porém, delibera-

do a perder a vida com a efpada na maõ,enaó nas de íeus ini-

migos, a Tangue frio,pormais,que lheinftaraó alguns dos que

o le«



DIÁRIO PORTUGUEZ. 105

o feguiao , a que fe retiraííe, rompeo pelo efqandrao fron- D *a 2 °»

tciro com taô furiofa imprcflaô
,
que, fobre ferir a rnui-

tos , tirou a vida a dous ; ate que oo mayor ardor do

combate , foi ferido de huma leta , que lhe atraveflou o

coração, de que logo cahio defanimado, mas ainda teve

acordo para pedir confiíTaô. Acudio o Biipo de Coim-

bra Dom Luiz Coutinho ao abfolver , e naqaelle bre-

Te tranze deu manifeftos íinaes de arrependimento. Suc-

cedeo efta laftimofa trngedia ncílc dia , em Terça feira
,

anno de 1449.

11.

Oi o Infante Dom Pedro hum dos mais excellentcs,

e virtoofos Príncipes
,
que admirou Portugal ; na

guerra , e na paz deu illuítriííimas provas de valor , e

de prudência. Nos íeus primeiros annos promoveo , e

facilitou a jornada de Ceita , e naqoella conquifta obrou

memoráveis acçoens , e mereceo dignamente fer arrrado

Cavalleiro pela mão fempre vencedora dclRey feu Pay.

Reduzido, aos braços da pátria , naõ lhe fufreo o cora-

ção admitir deícanço: Rcfolveo»fe em perigrinar , e dil-

correr pelas Cortes dos mayores Piincipts da Chriftan-

dade , e neilas confeguio dos meímos , íingulaies eítima-

çoens devidas muito ao leu Cangue , e muito mais ao

feu brio , generofidade , e valor. Depois governou o

Reyno dez annos na menoridade de leu (obrinho , e

genro El&ey Dom ArTonfo V. c forão ( dizião entaõ

os Portuguezes ) os melhores dez annos , que havia ti-

do Portugal ,- mas voltando-fe a fortuna a ntra tile , a

impulíos do fempre feroz monítro da inveja , v<yo a

morrer na forma
,
que temos dito $ mas nada lhe pode

efquecer o illuftre norr e , que teve de grande Chriftaõ ,

grande efmolcr , íingular venerador do Eftado Ecdeííaf-

tico , e amante por extremo da honra , e da juíliça.

Guardou eftrcitamente a caftidade conjugal : porque naõ
conheceo outra mulher mais que a própria $ foi grande

devoto do Archanjo Saõ Miguel , a quem edificou vários

Templos , tomando por brazaò a fua balança. Teve
O mui-
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Dia 2o.muitai noticias de varias lingoas : Traduzio da Latina

^e na Portúgoeza : a Túlio de officin , e a Vegecio detemt-
*J°' Ittart : Efcreveo alguns livros cm verío , c proza , entre

os quaes he mais celebre hum , que intitulou : Da vir-

tuofa brmfeitoria. Introduzio chamarem íe os Reys de

Portugal, por Alteza
,
que atè feu tempo o mayor ti-

tulo, que fe lhes dava, era Scahoria. Ordenou também

,

que comeííem cm publico fervidos , e aíí ilidas dos

Oíficiacs da Cafa Real. Foi inventor de tocar a viola

por pontos
,

jaz no Real Mauíolco da Encalha, m Ca-

pella deIRcy feu pay.

ni.

NO mefrno dia , e batalha morreu o Conde <-e Abran-

ches Dom Álvaro Vaz de Amada ,• íorão muno
Celebre* naquelles tempos tres Cavalleiros deíle illuftre

appellido. Joaõ de Almada, o qual por feu grande va-

lor chegou a fer em Inglaterra Cavallciro da Ganotta,

e Embaxador daqueile Rey 3o de Portugal Dom Joaõ í.

para ajudar [ como ajuftou o cazamento dcDona Bea-

triz , chanada a Rica Dona , filha baíta^da do meímo
Rey Dom Joaõ , com Thomaz , Conde de Arondcl do

fangue Real de Ing^iterra
,
para onde Joaõ Vaz voltou,

e falcceo pouco depois no meímo Palácio daqueile Rey ,

em que morava , e na fua morte fc lhe rvzerao magt fto-

fas , e fumptuohííimas excqtiias. Teve Joaõ Vaz dous

filhos ; Pedro Vaz de Almada , famofo também poi ac-

çoens militares , que obrou em Inglaterra , c por cilas

mereceo fer admitido à mefma Ordem da Ganotea, co-

mo feu pay , e a outros muiros cargos de grande repu-

tação j e ferido em huma batalha , de que frhira ven-

cedor , morreo em Pariz, que entaõ eftava pelos lngle-

ze*. O fegrmJo filho de Joaõ Vaz , foi Dom Aivaro

Vaz de Almada , heroe ainda mais infigne , qiu teu

pay , c irmaõ. Por fuás altas Cavailavtas , e glorioías

acçoens o admitio ElRey de Inglaterra â rocfma Ordem
da Garrotea , e lhe fez outras fingujariííirnas honras • e

ElRey de França lhe deu ©Condado de Abranches. Vol*

tando
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tando a Portugal , feguio as partes do Infante Dom Pc- Dia 20.

dro , e labendo que na Corte corria fama, de que o que- "e

riaó prendar por coufai do mefmo Infinte, foi a Palácio,
a^

c na prciença deiRey Dom AfTonfo V. e de grande nume-

ro dos principaes Senhores do Reyno , fez huma lar-

ga Oração em defença do Infante , e logo , pedindo li-

cença a ElRey , diííe : Que dtíafiava para fe combater

corpo a corpo com qualquer que dicefle o contrario. Ef-

tavaõ pnfentes melros, mas nenhum le refoiteo a def-

ender no campo o que s ffi mava no gabinete. Havia

prometido Dom Álvaro coirer ctm o Infante a melma
fortuna , e o scompanhou no confl &o

,
que acabamos

de referir , e íabendo que era moito, fc reíotóo a mor-

rer com elle. Havia pelejado com valor inllgne no dif-

curfo da batalha
}
mas agora, trocando-fe o valor emdef-

efperaçaõ, íe arrojou de novo contra os inimigos , e pri-

meiro com a lança, depois com a efpada, fez nelies hum
fatal eílrago. Naó havia quem ouiaile ch-gar a elie , por-

que eraô irreparáveis os icus golpes ; cub^rto o rcfto de

fuor , as armas de Tangue , ic fazia formidável , ate que

faltando-Ihe as forças , falando com «o íeu corpo , ditlc:

Já vejo que nao podes mais j e tu alma minha , jà tardas

;

e com iíto cahio em terra , naõ vencido , mas cançado

de vencer. Logo foraõ muitos febre elle, agora taõ ou-

fados , como medrofos poucoantes, aos quaes dizia :Iar-

tar
, fartar rapazes. AíTim morreo de muitas faidas , e

hum Fidalgo, que fora f:u amigo , lhe cortou a cabeia,

e a levou a ElRey, e com eila a jaótsncia , ou liíonja ce

haver dado em hum corpo morto aquelle golpe
,

pelo

qual , mais efeureceo , do que acreditou a lua nobreza.

Acompanhou o Conde Dom Álvaro ao Infante na mor-
te, e também nos defprezos

,
que feu corpo padeceo de-

pois delia : Porque o deixarão na campanha por alguns

dias deípido, e defprtzado j ate que ítu mtyo irmaô Josõ
Vaz de Almada, Veador ddRty , alcançou licença para

o enterrar naquelle mefmo fitio , donde depois foi treslada-

do para o Convento de Saô Francilco à\ Cidade de Lis-

boa , onde jaz em camna raza , com eílc letreiro. Aqui
jaz h'im Chriflaõ.

O ij IV
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Dia 20.

de jy
nyo.

NO mefmo dia , anno de 1527. nafceo cm Valha-

dolid o Príncipe Dom Filippe [que depois foi Re

y

de Portugal primeiro do nome ) Primogénito dos Empe-
radores Carloi V. e Dona Ifabcl. Bautizou-o Dom Af-

fonfb da Fonfeca Arcebiípo de Toledo : Cclcbrou-fe o feu

naícimento com grandes feftas , mas o Emperador a» man-
dou fufpender , e fe converterão em demonftraçoens de

trifteza
,
pelo fentimento, que teve [oumoftrou ter) com

a noticia do faço de Roma , c prizaõ do Pontífice Cle-

mente VII.
-

v.

Om Álvaro Pires de C^ftro , e Noronha , dos Mar-

quezes de Cafcaes , Biípo de Portalegre , celebrou

Synodo com grande concurfo de Eccleííafticos na Cathe-

dral da mefma Cidade, a que deu principio ncfte dia,

anno de 17 14. c o continuou nos dous feguintes $ e em
todas as fuás feíTocas fe reformarão muitos abofos , e cor-

ruptellas , e eftabeleceraõ fintiíTimas Leys , e confíitui-

çoens , conformes aos fagrados Cânones , ao Concilio

Tridentino, e a Bulias Pontifícias. A Sè Apoftolica ap-

provou asdifpofíçoens deite Concilio , e fe imprimio em
Roma , no anno de 17 10.

vi.

REinando era Hcfpanha, e Portugal os Reys Godos,

foi fundado nefte dia, vivendo ainda Saõ Bento , o

Morteiro de Lorvaõ , dedicado aos Santos Martyres , Ma-
mede, e Pelagio -> porque dous dilcipulos do mefmo Pa-

triarcha
, que vieraõ fazer efta fundação, trouceraô relí-

quias daquelles Santos , e os tomarão por Padroeiros > e

em feu louvor dedicarão a Igreja do dito Mofteiro
\
como

confta das fuás primeiras , e aothenticas memorias. Aqui

fíjreceraó os Monges de Saõ Bento em grande obfeivan-

cia
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cia regular , e eraõ íummamentc venerados dos Chriftãos, Dia 1o«

c Príncipes Catholicos, e atè dos bárbaros , depois qvie .,
e

dominarão a Cidade de Coimbra. fcíRey Alboacem os vi-

íitavano feu Mofteiro, e os izentou de todos os direitos,

e tributos , que eraõ obrigados a pagar conforme a ley

dosMburos- e das ryrannias, c injuftiças deftes, aliviava,

e livrava o mefmo Rey muitas vezes a muitos Chiiftâos,

pela íuplica do Abbade de Lorvão. Ao arbítrio , induftria,

c foccorro dos Monges defte Mofteiro , fe deveo a con-

quifta , e reftauraçaõ de Coimbra do domínio doa Mouros

pelos annos de 1074. por Dom Fernando Rey de Leaõ.

O qual reconhteendo-o aflim , ofTereceo a Cidade depois

de recuperada aos mcímos Monges -

}
e naõ a aceitando , nem

querendo elles outra coul a mais
,
que huma Igrtja , c hun a

Cafa , em que íe rccolhelTem, e dicclTe Miíía, quando vi«

nhaõ à Cidade , diíTe EIRey para feus filhos, eaulicos :Por

certo vos juro
,
que ejies homens Jaõ verdadeiros Jetvos de

Deos y
pois tem nelles a cobiça taõ pequena entrada. Com

efta , e outras nobres , e viituoías acçoens , ficou maif

nomeado , e acreditado o Mofteiro de Lorvaõ , eçsRcys

o eftimavaõ, e veneravaõ muito. Porém como as honras,

c eftimaçoens , e também as riquezas, que depois adquiri-

rão .fejaõ deftru&ivas da virtude , eobfervancia regular, es-

friarão a defte Mofteiro ; e já os feus Abbsdes , e Monges
viviaõ , naõ como Monges, mas cemofenhores nal go-

vernados -

y
alienando , c convertendo os bens do commum

em aios particulares , e profanos , atè que no anno de

1200. EiRey Dom Sancho I. de Portugal , com autho-

ridade do Bifpo de Coimbra , c do Papa Innocencio IIL

deu o meimo Mofteiro a íua filha Dona Thereza Rainha,

qie fora de Leaõ
,
qoe hoje veneramos nos Altares, pa-

ra viver nelle com Religiolas de Saõ Bernardo, pelas quaes

foi reftaurado no temporal, e efpiritual , obfervando no

mefmo Mofteiro exaótamente até o prefente , com a lua

natura] debilidade, a diíeiplina regular
,
que haviaõ rela-

xado os fortes , e robuftos do mundo.

VIGE-
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de

Mayo.
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VIGÉSIMO PRIMEIRO DE MAYO.

J. S. Maneio B. M. e noticia breve de /Ingelo Pacence.

II. Chega a Lisboa o famojo Diogo Botelho,

III. Ca/amento da Infante Dona Joanna com EIRey Dom
Henrique IF. de Caftella*

i

AM Maneio, ou Mancos, hum dos fetenta

e dous Difcipu!os de Chrifto, c squeile ,
que

pedio ao Senhor
,
que quizefle declarar o mo-

do , com que os homens deviaõ orar a Decs,

a que omcliiio Senhor refpondeo , tnílnando

& Oração do Padre nofío. Aífiftio aos ultimes , e prin-

cipaes myílerios da Vnia , Morte , Reíurreiçaõ , e Aí-

cençaõ de feu Divino Meftre. Kecebeo no Scnaculo jun-
tamente com es Sagrados Apoftoios , ofego do Elpirito

Santo, c logo cemçou a difeorrer por varias terras, pre-

gando a Ltv Evangtlica , até que entrou em Portugal,

e fez aífento na Cidade de Évora, onde foi o primeira

Bilpo. Alli converteo innumeraveis Gentios à Fé , e o

mefmo fez em toda aquelia Província, plantando ncila

huma numerofa , e florentiíTima Chriftandade. Chega-

rão cilas noticias a Va!idio Pieíidente Romano, o qual

o mandou prender em hum immundo , e tenetiofo cár-

cere : Logo pnffou à prova de atrozes , ecxquifiros tor-

mentos. Todos fofreo o Santo Martyr com invic-ta pa-

ciência , c com alegria imponderável, até que entregou

o eípirito nos amorolos braços daquelle Senhor , a quem
acompanhara na vida , e imitara na morte, a qual Icc-

cedeo nefte dia pelos annos de 98. Foi feu corpo fepul-

tado na5 longe de Évora, donde osChriftaos, no tempo
da invafaõ dos Mouros , o levarão para Cafteila a Velha,

á terra, a que chamaõ de Campo». Alli íe conferva em
o nobre Moíluio de Sagum da Ordem de Saõ Bento na

Capella
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Opella mòr , em preciofo cofe de prata , rodeado dc Du

*.
11 '

criftaes
,
que faciíiíão a viiia , c alegrão a d.voção da M

gente, que concorre em grande numero a venerar aqoel-

las Agradas relíquias. Deitas alcançou bum braço Dom
Tlieoconio d? Bragança, Arcebifpo de Évora , c o colo-

cou na íua Sé j onde fe venera muito rciigiofcmente. Eí-

creveo a vida defte Santo Bifpo o famoío Angelo Paccn-

ce Portoguez, e as de outros Santos amigos, a que ajun-

tou aguns Concisos, e muitas memorias ás cotfas per-

tencentes acftc Rcyno.

ii. i

NO primeiro de Setembro de 15 jj partio da índia

( como no raeímo dia dizemos ) o valeroío Portu-

guez Diogo Botelho, e vencidos immeníos trabalhos, por

mares também immeníos , {operada* horríveis tempefta-

des , e fofridat com admirável conílaocia as fúrias , e

injurias dos Elementos , em huma embarcação de defei-

to pès de comprido , e féis de largo , íobte nove mezes
de viagem , cortando deíde o Oriente , atè o Occaío

,

chegou finalmente neíle dia,annO de 1536, com pouco*

companheiros a Portugal j enchendo o meimo Reyno
de admiração, e alvoroço. File, pela nova, que trazia,

de terem já os Portuguezes Fortaleza em Di> • aqueila,

pela não imaginada ouíadia , dos que trouxeraõ a rnelma

nova. Eltava ERcy D. Joaõ li!, em Almeyrim ,e man-
dou, que a fjíla , cm q;ic viera Diogo Botelho » refle le-

gada lá
,

para ver com os olhes , o que naõ acabava de

crer, porque fe fazia a todos geralmente incrível. Depois

lhe mandou por o fogo
,

por íugeftaõ necia de alguns

Miniílros, que inítavaõ, em que eia inconveniente íaber

o mondo, que hum lenho taò leve podia doo ar de poio

a polo a fúria , e braveza do Occeano ; como íe íoílt

igualmente fjcil conhecer os perigos , e entrai nclles.

Naõ confeguio Diogo Botilho ( pofto que ao principio

foi bem recebido ) os prémios de que era merecedor por

squclía grande façanha; qui, em fim , naõ tem compe-
rente fausf.çaô o* ferviços mais aílinalados.

III.
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May o.
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III.

NEíle dia, anno de 1455. fe celebrarão em Lisboa

os defpoforios da Infanta Dona ]oanna,fiíha pofthu-
ma delRey Dom Duarte, e da Raynha Dona Leonor com
EIRey de Caftcila Dom Henrique IV. Havia efte repudia-

do lua mulher a Raynha Dona Branca , filha deiRty D.

Joaô de Navarra feu tio, com prcuxto de vários impedi-

mentos , dizendo alguns íer a impotência dclRey a ver-

dideira caufa. Todavia celebrou eftas fegundas bodas, que
pelos íucceíío* , que fe feguiraô , ainda fahiraõ mais ín-

fauílas
,
que as primeiras. Foi a mais fe imola Dama,que

en:aõ havia ern Herpanha. Conduziraô~na a Caftella D»

Álvaro Gonçalves de Ataide Conde de Atouguia , c íua

mulher Dona Guiomar de Caílro. Foi íua n!ha aquella

clanííima Princeia , também Joanna , herdeira de Caftella,

a qujm a fortuna, em lugar de Rainha, lhe deu o nome
de Exccllente Senhora , como dizemos em outro dia.

VIGÉSIMO SEGUNDO DE MAYO.

I. Tresfadaçaõ de Santiago Interajo.

II. Santa ^hiitena , buma das nova irmãs , t Santa Columbina
%

e hum numerofo efquadrao de Santos , e Santas MM.
III. Santo Ano , oh Attton B.C.

IV. António de Siqueira e Albuquerque*

1.

ESTE dia fe-cclebia na Primacial de Brsga

a tresíadáçaô do Sagrado Corpo de Santia-

go lntercilo, Martyr tiluftriííimo na igreja,

peio muito qae padecco , rctaihando.lhe 0$

tyrannos o corpo em meudas partes ( ifto foa

o íen fobrenome. ) Foi trazido de Roma a Braga pelo

Arcebifpo Maurício , aano de 1

1

10.

II.

tf
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Dia 22.

II. de
Mayo.

NO monte, chamado Pombeiro, quatro legoas de

Coimbra para o Nafcente , facrificaraõ a vida com
admirável conftancia, emobfequio da Fé,aglorioía Vir-

gem Santa Quitéria , huma das nove irmans , e Santa

Columbina Virgem , e hum grande numero de Chrif-

taos, em que entrava Luciano Rcy , ou Regulo daquel-

la terra, Marcial, e Simplicio Bifpos, Columbano , Va-
lentiniano, Romano, e outros muitos de hum , e outro

fexo j íendo todos martyrizados nefte dia ,
pelos annos

de 130. De Santa Quitéria fe refere (como do Divino

Areopagita
)
que fendo-lhe cortada a cabeça , a tomou

com as fuás mãos, e andou até o lugar donde foi fepuU

tada.

III.

SAnto Atto , que outros chamaõ Atton , foi Portu-

guez ( na mais provável opinião ) natural de Beja :

Partio deite Reyno para Roma a vifltar os Lugares Sa-

grados daqueila Santa Cidade. Atrahido da fama , que

corria por toda a parte , do rigor , com que viviaõ os

Monges da Congregação de Valle Umbrofa , os foi vi-

fitar , e entre elíes recebeo o habito no anno de 1125.
onde aproveitpu tanto no caminho da perfeição

,
que

transferido para o Bifpado de Parma Saõ Bernardo de

Uberíio, Gerai que era da melma Ordem, foi eleito por

íeu fucceííor o noíío Santo Portuguez , oitavo na Serie

dos Geraes. No tempo do feu governo procedeo com
admirável prudência

,
profunda humildade, e fuaviíTima

manfidaõ. Edificou de novo muitos Mofteiros, e aperfei-

çoou outros muitos. O Clero da Cidade de Piftoria o

pedio a ínnocencio II. para feu Bifpo , e o Pontifice o

obrigou por obediência a que aceitaífe a Dignidade.

Nella , nem mudou o habito , nem os coílumes da Re-
ligiaõ : Governou aquella Igreja vinte annos com iníi-

gnes moftras de piedade
j

paífou ao logro da Coroa im-

P mortal
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morta) neíle dia, anno de 1153. Na vida , e depois da

morte refplandeceo em milagres.

IV. . .

\f

^i^\Efl:e dia, anno de 1733. f^ceo na Cidade da

| Guarda , com cento e trez annos não completos,

António de Siqueira, e Albuquerque , Cónego na Igre^

ja Çathedral da meíma Cidade , havendo oitenta e féis

annos , que oceupava eíla dignidade • fendo muito pa-

ra notar
,
que hum mez antes da fua^ morte , fe lhe tor-

nou preto todo o cabello da cabeça , e barba, que tinha

muito branco , refpondendo aos que lhe diziaõ , que

com efta novidade, o começava a renovar a natureza,

que antes era luto por feu dono ; e com eífeito faleceo

hum mez depois, fempre aífíítido do feu juizo perfeito.

VIGESIMOTERCEIRO DE MAYO.

I. S. BazilioB.M.

II. Santo Epitacio B. M,
III. Naufrágio horrendo.

IV. Defcobre-fe no Brafil a Província do Efptrito Santo.

1.

AM Bazilio, ou [ como outros lhe chamao]

Bazileo primeiro Biípo do Porto , fegundo

Arcebifpo de Braga , difcipulo do Apoftolo

Santiago. Foi Varaõ de vida puriíTima , co-

mo o coftumaõ fer as agoas mais chegadas

à fonte. Padeceo martyrio nefte dia, anno de 60.

II.

NO mefmo dia , e anno
,
padeceo também martyrio

pela confiífaõ da Fé, Santo Epitacio Bifpo de Am-
bracia,
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bracia , Cidade da antiga Loíitania , diícipGlo de Saõ Dia2 ?'

Pedro de Rates. Ma
d

y

e

o>

III.

FLuctuava ( como já diífemos ) a Armada de Pedral* ii.de

ves Cabral na altura do Cabo da Boa Efperança 4

Mayo

quando nefte dia, anno dei 500. foi vifta para aparte

do Norte huma horrenda complicação de nuvens ne-

gras. Acalmou de repente o vento , como íe aquella

cerração o forvera todo em íl
,
para logo o defpedir

com mais furiofo impulío. Sahio, pois , com violência

taó vehemente, que do primeiro jacio nrneo no fundo do

mar quatro nãos da Armada, de que eraõ Capiracns Ayres

Gomes da SyJva , Simaõ de Pina , Vafco de Atayde,

e o inílgne Bartholomeo Dias , primeiro defcobridor do

mefmo Cabo. Efte foi o primeiro naufrágio ,
que pade«

ceraõ os Portuguezes na carreira da índia. As outra*

nãos correrão temerofa fortuna por muitos dias. Humas
vezes fc viaõ levantadas à eminência d2S nuvens , outras

íc viaõ metidas no profundo do abiímo , cercadas de

altiíTimas ferras : outras parecia , que facodidas do mar,

e vento, paííavaõ pelo arde huma onda a outra, como
cie monte a monte. Duron efta grande tribulação naõ

menos de vinte dias , em que correrão fempre arvore

fecca ao arbítrio da tempeftade ; ate que ceifando
,
pro-

íeguiraõ felizmente o que lhe reftava de viagem atè a

Índia.

IV.

EStà íítnada na nova Luíitâniâ a Provinda do Efpi*

rito Santo , em altura de vinte grãos ao Sul da Ci-

dade da Bahia , c fe eftende por duzentas e quarenta le-

goas de Cofta, entre as Províncias da Bahia , e Saõ Vi-

centei A povoação capital, he de quinhentos viíínhos,

c por fe lhe dar principio no anno de 1525. nefte dia,

em que entaõ cahio a fefta do Pentecofte , fe chamou

do Efpirito Santo , e deu o nome a toda a Província

P ij Tam-
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Dia 23.Também lhe chamaõ a Vistoria

,
por huma infigne] que

alcançarão feííenta e oito Portoguezes de innumeF?,vel
Mayo.

multidão de Gentios. Eílá a Cidade fundada em lugar

eminente a hum formofoRio, com bom porto para na-

vios ordinários , entre denfos bofcjues , e altiílimos ro-

chedos. Neftes , Te entende
,

que tem a natureza ef-

condido ricas minas depcdras preciofasj daqudlcs, fe ti-

ra copiofo baifamo, medicinal, efragantiíTimo, fangran-

do os troncos de certas arvores em certos tempos.

«c§§*<&$»<&465»<§9» «59»«SS» «§§»«SS» *§S» <£§»• «§3» «S5*«S5>

VIGESIMOQUARTO DE MAYO.

I. Milagre da Cera em Évora.

II. Frey Joaõ de S. Thomè.

III. Frey António de Madureira*

IV- Cortes em Évora,

1

ELOS annoi de 1371. Succedeo
,
que ao>

tempo de fe colherem as novidades , foraõ

taõ continuas, e porfiada* as chuvas, que fe

temia com razaõ hum damno univerfal. Or-

denou o Bifpo , que entaõ era de Évora , Dora

Martim Gil
,
que fe fizeíTe huma prociííaô de preces à Vir-

gem SacratiíTíma implorando a interceííaõ da mefma Se-

nhora para remédio de tamanha calamidade. Ajuntou-fe

opovo. e Clero, para eíte fim , na Cathcdral. Cantou-fc

MiíTa íôlemne , c pregou com grande favor o Padre Fr.

Afíbnfo Abeího, Carmelita ,excellente Pregador daquel-

les tempos ; entretanto eftiveraõ ardendo dozeCirios no
Altar da Senhora , e foi afua protecção taõ efficaz, que
em hum inftante fe ferenon o ar , fe retirarão as nuvens,

íahiooSol, eappareceo o dia , claro , formofo, e verda-

deiramente dia de veraô. Converteraõ-íc logo as lagri-

mas
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mas em júbilos, os fufpiros em cânticos , e a prociííaõ Dia 24 ;

de preces cm acçaõ de graças. Para mais evidente prova

de que acjuella íerenidade fora eífeito dos poderes da MEy
a/

de Deos, pezando-fe os doze Cirios , depois de arderem

muitas horas, ie acharão com dobrado pezo $ e qualificado

o milagre por authoridade ordinária, fe faz memoria del-

ie todos os annos naquella Cathedr ai.

11.

FRey Joaõ de SuThomè, Eremita Auguftiniano, Pre-

gador , e Confeífor dos Reys D« Joaõ I. e Dom Du-
arte : Varaó famofo em letras ; c por ellas chamado na-

quelles tempos fegundo Agoftinho. Foi hum dosTheo»
Jogos

, que ElRey D. Duarte mandou ao Concilio de Ba-

ziíèa, onde confeguio merecidas eftimaçoens. Depois o

mandou Engenio IV. a Conftantinopla com o Cardeal

Dom Antaô Martin» , convidar para o Concilio de Floren-

ça o Emperador de Conftantinopla, negocio, que feliz-

mente íe confeguio j Martinho V. lhe deu o nome de Dou-
tor infigne : Leo muitos annos Filoíofia, c Theologia

na Univerfidade de Lisboa com grande splaufo, e igual

utilidade dos ouvintes. Faleceo nefte dia em longa velhice

no Convento de Nofia Senhora da Graça de Lisboa , anno
de 1441-

III.

R. António de Madureira , da íagrada Ordem do*

Pregadores, natural da Cidade do Porto, Prior do
Convento de S. Domingos de Lisboa , e de outros da mef-

ma Ordem jnaó obftante fer Religiofo muito obfervante,

penitente, e fempre oceupado em ler
i
e eferever , morreo

em idade de cento, c quinze annos nefte dia no íobi edito

Convento de Lisboa, annode 1638.

IV,
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de
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IV.

"^jEíle dia , anno de 1490. EíRey Dom Joaõ II. ce-

**"^ Icbron Cortes com os três Eftados do Reyno na Ci-

dade de Évora , em que declarou o caíamento
,
qoe tinha

ajuftado , e determinava eíFeituar no mefmo anno , de

feu filho o Príncipe Dom Affbnfo com a Infante Dona
Ifabel , filha dos Reys Catholicos. Os três Eftados

,
que

adoravaõ a EiRey , voluntária , e efpontaneamente lhe

orTereceraõ a quantia de cem mil cruzados, que naquel-

le tempo , em que hum alqueire de trigo valia quinze reis,

equipollia a muitos miihoens.

VIGESIMOQU1NTO DE MAYO.

I. SaÕ Genadio B. C,

II. CanontfaçaÕ de Santa Ifabel Rainha de Portugal,

II í. Venerável Padre égoflmho da Trindade.

IV. Frey Diogo da Eflretla.

V. Nace a Infante Dona Margarida filha de D* Filippelh

de Portugal.

Vi. Tumulto em Lisboa.

Vil. ViBoria Rodrigues.

VIII. Nace ofenbn Infante Dom Francifço.

1.

AM Genadio, natnral de Braga , e depois

Bifpo de Aftorga , infigne em virtudes , e

milagres : Havendo governado muitos an-

nos aquella Igreja , a deixou , retirando-fe

para os clauftros da fua Religião » e nelíes

viveo todo efquecido das coufas da vida temporal , en-

tregue todo aos defejos , e íaudades da eterna, para a qual

partio nefte dia, anno de 017.

».
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Dia tyll

IT
de

• Mayo.

NO rneímo dia, anno de 1615, Canonizou o Sum-
mo Pontífice Urbano VIII. a Santa Ifabel Raynha
de Portugal , com folemniflima pompa , fcftivos

aplauíos , e alegres aclamaçoens : As mefmas fe feguiraõ

por toda Hefpanha, e íingularmente em Portugal. O mef-

mo Pontífice lhe fez Oraçaõ , e Hymnos , naõ menos
devotos

,
que elegantes.

iii.

O Venerável Padre Agoftinho da Trindade , natural

da Cidade do Porto , Cónego da Sagrada Congre-

gação do Evangelifta , foi Varaõ de eximia Santidade,

e folida virtude
;
por ella foi tido em fumma reputação .

com os mayores Senhores , e Principes do feu tempo

:

EIRey Dom Joaõ III. e o Cardeal Dom Henrique o buf-

cavaõ muitas vezes ,• huma , o achou o mefmo Rey todo

cuberto de fuor , e pò , acarretando pedra para a fa«

brica da nova Igreja de Saõ Joaõ de Xabregas; admi-

rou-fe juílamente EIRey , vendo aquelie Venerável ve-

lho carregado , fobre o pezo dos annos , com o daqucl-

las pedras , fe chegou para elle , e íe dignou de pegar

na mefma padiola , dizendo : ajudemos a efie bom velho ;

foi Confcífor, e Pay eípiritual do Venerável Padre An-
tónio da Conceição , a quem a voz univerlal chama o

Beato António , e eraõ taõ parecidas as vidas , e virtu-

des de ambos, que dizia a efte intento Miguel de Mou-
ra , Governador que foi defte Reyno : Que íe fe embar-

caíTe , e naõ houveífe mais que duas nãos , e em huma
foííe o Padre António da Conceição , e outra o Padre

Agoftinho da Trindade , duvidaria juílamente , em
qual delias hiria mais feguro ; foi zelofiífimo dos Ritos

Eccieliafticos , e compoz hum excelente Ceremonial, de

que a Congregação ufou muitos annos : Morrco de oi-

tenta , e finco , no de 1603. nefte dia j floreceo em vida,

e depois da morte em milagres. Jaz fepultado no Con-
vento de Saõ Joaõ Evangelista de Xabregas.

IV.
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Di* 25.

IV.
de

Mayo.

FRty Diogo da Eftrella , Portuguez , da Sagrada Re-

ligião dos Menores, profcíío em Caftella na Pro-

víncia de Santiago , iníigne em Letras , e famoíiílimo

Pregador. Efcreveo hum excelente Livro : Da vaidade

do mundo , outro , da vida de SaÔ Joaõ Evangeltfla , e

outros muitos , cheyos de elegância , e piedade
,
que

como tais foraõ imprefíos muitas vezes , e em diverfas

Lingoas. Em dous tomos,, que efcreveo fobre o Evan-

gelho de Saõ Lucas, fe excedeo a íi mefmo: Defcobre

nelles o fentido literal com grande profundidade , logo

lhe ajunta conceitos moraes com ílngular agudeza -

y
faõ,

em fim , hum duplicado thefouro para os Pregadores.

Faleceo nefte dia , deixando illuftre nome de Santo

igualmente , e douto.
t

v.

NEftedia, anno de 16 10. nacto em Lerma a In-

fanta D. Margarida, filha de D. Filippe II. Rey
de Portugal , e III. de Caftella , e da Raynha D.

Margarida de Auftria. Faleceo a u. de Março de 1617.

VJ.

NA tarde precedente a efte dia , anno de 166$.

chegou a Lisboa a nova infelice de fe haver ren-

dido a 22. a Cidade de Évora ( capital da Província do

Alentejo ) a D. Joaõ de Auftria com pouco credito das

Armas Portuguezas ; logo fe fentio huma grande comof-

Jaó no povo, que dividido em vários pareceres
, jà acu-

fava de pouco zelofos os Miniftros da Corte
, jà de fra-

cos os Cabos da guerra , e paífava a arguir a alguns de

menos fieis ao Reyno. Amanheceo nefte dia a Cidade

chea de trifteza, e trataodo-fe dos meyos , com que fe

devia acudir a tamanha perda, fuecedeo
,
que o Secre-

tario de Eftado
,
que entaõ era, mandou fazer hum rif«

co
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co no Terreiro do Paço dizendo , com mais zelo , que Dia 2^
prudência. Que todo o homem amante da liberdade , e

de

da honra
,
que quizeífe paííar ao Alentejo , fe meteíTe da-

May°'

qtaelle riíco para dentro. Acudio a efta novidade huma
grande multidão de povo mais vil , e creccndo cada vez
mais , romperão em huma voz dizendo: Que traydores ha-
<\taõ morto a £/Rey. Naõ he crivei a perturbação que ef.

ta voz produzio. Viole em hum inftante o Terreiro do
Paço cora lemelhanças de mar , quando efte fe comove
com mayor fúria,- corriaõ, como ondas, homens ,e mu-
lheres, [tudo gente vil, mas em grande multidão] a huma,
e outra parte , em confuío, e defatinado tropel. Com as
efpadas nuas, e outras armas, que o furor lhe miniftra-
ya

,
promettiaõ cruéis vinganças , íem faberem contra quem.

Tudo eraõ vozes deíentoadas , e palavras defcompoílas
como de gente louca , fem razaõ , e fim juizo. Appa'
receo ElRey â janella , e com a fua peíToa, defmentio a
faliidade, e com aííenos perfuadia a quietação • mas na-
da baftou -

y porque fahiraõ de repente , com outro defa-
tino

, arguindo a alguns Miniftros
, que eílavão com El-

Rey, de crimes
, que nelles naõ havia. E como fe fofft

boa fatisfaçaõ de huns deli&os
(
quando os houveíTcJ a

execução de outros mayores , correrão impetuofamente
a varias cafas

, e nellas fizerão grandes eítragos
, mas mui-

tos pagarão com a vida , a lua temeridade. Sahiraõ algu-
mas Religioens com o Diviniííimo Sacramento, rezando
as Ladainhas, e nem efta tremenda dernonftraçaõ foi
baftante a mitigar naquelle primeiro impeto , o furor des
íedicioíos

; atèquefobre a tarde fe comeíTaraô a dividir,
e le foi ferenando aquella tormenta, de modo, que já ao'
entrar da Dóitt eftava tudo focegado. Muitos por graça,
chamarão a efta fediçaõ: fanto motim. Porque delle re-
fultou aplicarem-fe taõ vivas diligencias

,
que em breves

dias k ajuntou hum foccorro numerofo , e luzido
, que

pouco depois fe empregou ditofamente, na recuperação de
Évora , como em outro lugar dizemos.

a VIL
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Dia 25.

VILde
Mayo

NA Villa de Poitimam do Rcyno do Algarve , fale-

cco nefte dia, atino de 17 36. em idade de fetenta,e

oito, Vistoria Rodrigues, mulher, que foi de Manoel Vaz,
mareante, a qual havendo nacido em 19. de Mayo de

1658. e caiando em 6. de Setembro dé 1677. vio noven-

ta^ hum delcendentes íeus , nos grãos de filho», netos,

e bifnetos
$
porque havendo tido onze filhos, dos quaes

cafaraõ nove, teve dellescincoenta,e féis netos, de que

fó caíaraõ féis, que produzirão vinte, e quatro bifnetos,» e

afíím,no efpaço de cincoenta,e nove annos,que ha def-

de o tempo em que cafou , deixou vivos oito filhos, trine-

ta ,e nove netos , e vinte, e quatro bifnetos , havendo-lhe

falecido dezafete netos, e trez filhos.

VIII.

NEfte dia do anno de 1691. das trez para as quatro

horas da manhãa , naceo em Lisboa o Senhor In-

fante Dom Francifco , filho delRey Dom Pedro II, e da

Raynha Dona Maria Sofia Iíabel de Neoburg.

VIGE-
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Dia 2(5.

VIGESIMOSEXTO DE MAYO.

I* Beato Rolando C.

II. Vtíloria do Montijo.

III. protentofo Milagre de Noffa Senhora da Piedade de

Santarém.

IV. Dom Luiz de Menezes Conde da Ericeira.

V. Dom Francifco Xavier de Menezes Conde da Ericeira*

VI. Soror Auta da Madre de Deos,

I.

BEATO Rolando , foi hum dos primeiros

dicipulos de Saõ Bernardo , e dos primeiros

fundadores da fua Religião em Portugal , e

Varaõ de vida fantiíTima : Faleceo neíie dia
,

pelos annos de 1180. Jaz no Convento de

Saõ Joaõ de Tarouca.

11.

NO mefmo dia , anno de 1644. fe deu entre Portu»

guezcs , e Caftelhanos
,
junto ao lugar do Monti-

jo, a batalha, que delle tomou o nome. As tropas de

Caftella
(
que mandava o Baraõ de MoSinguen ) confta-

vaõ de íeis mil Infantes, e dous mil e quinhentos Cavai-

los : As de Portugal
(
que mandava Mathias de Albu-

qaerque ) conftavaó de leis mil Infantes, e poucos mais

de mil Civallos. Atacou-fe a batalha ntfte dia [ em que

entaõ cahio a íolemnidadc do Corpo de Dcos e revol-

yendo-fe a noffa Cavallaria , fe retirou com demafiada

velocidade , e pouca reputação; defeoncerto, a que de-

raõ principio cento ecincoenta Olandrzes, que entravão

no corpo da Cavallaria Portugueza , a qual , como bilo-

nha, íeguio o mao exemplo dos Eftrangeiros : Carrega-

rão os Caíteilianos a.nolTa Infantaria , e a romperão fa-

Q. ij cilmente

I
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Dia 26. ciltnente • c quando jà tinhaô confcguido a victoria , a

perderão ,
pela fempre fatal deíordem de fe occuparem

em defpir os mortos, e roubar as bagagens : Porque Ma-

thias de Albuquerque, e Dom Joaõ da Coíla , com ou-

tros Cabos principaes , advertindo naquella diviíaò , fe

uniraõ em hum corpo
9

e ajuntando boa parte dos Ter-

ços , e quarenta cavallos , enveftiraõ com a efpada na

maõ aos inimigos , e reftaurada a artelharia
(
que fe ha-

via perdido ) e voltando contra elles com maravilhofo

effeito , os puzerao em tamanha confuíaô
,
qne dentro

em breve elpaço,lhe fizeraõ voltar as coitas desbaratados,

obrigando ao Baraõ a paííar precipitadamente o Guadia-

na, deixando trez mil Soldados mortos, em que entra-

rão trez M ftres de Campo , nove Capitaens de Cavai-

los , c quarenta e cinco de Infantaria: Dos noíTos, falta-

rão novecentos, entre mortos, c preíloneiros. Nem os

Portugutzes (ouberaõ começar efta batalha, nem os Caf-

teihanos a fouberao acabar , como confeííou o Marquez

de Torrecuça , Governador ,
que entaò era das Armas

Caftelhanas
,
quando teve em Badajoz a noticia do fuc-

ceffo.

iii.

VEnerava-fe de tempos antigos em huma pobre Er-

mida na Villa de Santarém, huma Imagem da Se-

nhora da Piedade, com o Senhor morto nos braços, ca-

hido, ou inclinado o rofto do mefmo Senhor , em for-

ma, que ficava mais de huma maõ travèíía apartado do

roílo da Senhora. He huma , c outra Imagem de bar-

ro, e ambas muito devotas. Achava-fe no anno de 1663.
eíle Reyno em grande aperto pela invalaõ dos Caírelha-

nos , os quaes com poderofo Exercito , havíaõ conquifta-

do a Cidade de Évora , e prometiaõ , naõ fem grandes

fundamentos , muito mayorei operaçoens. Concorriaõ

àquella Ermida algumas peífoas devotas a invocar a pro-

tecção da May de Deos fobre as calamidades , e perigos

,

em que o Reyno fe achava , e à viíla daquelle Sagrado
Corpo defunto, e cinco chagas, que nelie fe reprefenta»

vaõ , eraõ , fem duvida hum poderofo motivo para fe

pedir
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pedir, c efperar com grande fervor , e confiança a ii.Día20;

herdade de hum Reyno, que tem as mefmas chagas por

brazaõ. Eis que nefte dia , em Sabbado , das féis para

âs fete horas da tarde , do anno referido , eftando pre-

fentes muitas peíToas , foi vifto o rofto da Senhora mui-

to mais encarnado , e rcíplandecente , e o do Senhor

muito mais enfiado, e pálido , e ambos muito diifcren-

tes do que dantes craõ. Admirados os prefentes , e ató-

nitos á vifta daquella maravilha , naõ fe atreverão a

publicalla
,
perleftindo perplexos , e duvidoíos na averi-

guação do meímo, que eftavaõ vendo, por íe julgarem

indignos de taõ foberano favor. Mayor prodígio íe vio,

no dia íeguinte, como oclle diremos.

IV.

DOm Luiz de Menezes Conde da Ericeira , do Con-

íelho de Eftado, e Vedor da fazenda da repartição

úo> Armafens , e Armadas: Criou-íe no Paço delde os

primeiros annos, aííiftindo ao Príncipe Dom Theodofio,

cujas virtudes , e íingulares prendas foube imitar glorio-

f) mente : PaíTou aos empregos da guerra , começando
pelos mais inferiores , e fobio , com aplauío univería)

,

aos de mayor graduação : Foi General da Artclharia do

Exercito do Alentejo , cujo trem confervou fempre com
extraordinário aífeyo , e luzimento, e ufou delle com íum-

ma regularidade , e promptidaõ. No memorável encon-

tro do Odegebe , fe lhe deverão os ditofos prelúdios da

fa-.r.cfiílima victoria do Canal -

y
trazia hum Eftcndartc

com as fuás Armas , e ao pè delias huma peça de arte-

lharia , com efta letra : Sme qua non ,• moftrando
, que

íó as boccas dos canhoens proferem as ultimas fentenças

nos pleitos militares. Achon-fe na definia da Praça de

Elvas , em que foi grande parte o feu valor , e diciplina :

aííim nas batalhas do Canal , e Montei claros : aííim

cm todas as outras occafioens daquella guerra, e em to-

das foraô o feu voto , e braço, a melhor fegurança dás

felicidade* , e bons fueceífos , que entaõ logrou Portugal:

Ultimamente foi Governador das Armas da Província

de
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Dia 26. de Traz os montes. Naõ foi menos elegante na pena ,

de que foite naefpada. Compoz varias Comedias, e outros
a^°'

verfos , e Oraçoens académicas, em que oítentou fingu-

lar engenho, vafta erudicçao, e florida eloquência, Com-
poz hum Panegyrico da vida , e acçocns do primeiro

Marquez de Távora : a vida de Jorge Caftrioto, obra por

excelência Grande. Sobrefahio nos dous tomos ,
que in-

titulou : Portugal reflaurado , em que retere a hiíloria do

mefmo Reyno desde a Acclamaçaò atè as pazes. Mor-

reo nefte dia, anno de 1Ó90. Jaz na Capella mòr do

Convento de N. Senhora da Graça de Lisboa, nobre ja-

zigo de fcus llluftnflimos Aícendentes.

v.

DOm Franciíco Xavier de Menezes Conde da Ericei-

ra , do Confelho de Sua Mjgeftade, Deputado da

Jutua dos trez Eftados, Confelheiro de Guerra , Sargen-

to mòr de batalha , Governador da Cidade de Évora , Di«

rector , e Cenfor da Academia Real Portugueza
,

que

ainda felizmente vive , honra , e perpetuamente honrara,

a Republica Literária , como em tudo filho único , e

herdeiro do morgado das letras da cafa de icu pay Dom
Luiz de iMenezes, de quem aííima íailamos. Querendo
fazer communi.avel a Univerfidade das luas beilas letras,

e dirigir os cor içoens , e os dtfcurfos às virtudes moraes,

e às feiencias, tirando deitas as eipecolaçoens inúteis, iní-

tituio no feu palácio hum congreíío de peíToas eruditas

com o titulo de Academia Portugueza , cujas Leys fe com-
prehendiaõ em vinte, e dous preceito^. Ncfte dia, anno
de 1^17. principiarão as aflembleas deita Academia, e fe

continuarão todas as quartas feiras de tarde , atè fer en-

corporada efta Academia na Real Portugueza. Naquella,

em cada hum dos feus Congreífos , havia fempre huma
liçaõ de Filofofia moral , outra de Filologia , aífum-

ptns para diílertaçoens , Mathematicas , Phiíicas, Moraes;

e Criticas, e para verfos
, queftoens fobre a lingua Por-

tugueza , e hum extraóto das noticias literárias da Euro-

pa. Aífiftiaõ às conferencias os Senhores Cardeaes , Nún-
cios,
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cios, Embaxadores, e as peffoas mais illuftres , e doutas Dia iG,

da Corte, „ de

Mayo»

vi.

SOror Auta da Madre de Deo« , Religiofa no Mortei-

ro defte nome de Lisboa , foi dotada de génio fubli-

me para eftudar , c comprehender as mayores (ciências.

Seu pay ,
que era Lente aétual de Cânones na Univeríi-

dade da mefma Cidade de Lisboa , por fazerlhe o gofto,

e ver , que aproveitava , a veftio de eftudante , e em Tua

companhia a levava às aulas, e actos literários da Sagra-

da Theologia, e direito Canónico. Em ambas eftas fa-

culdades fahio doutiílima
,

principalmente na fegunda,

em que fez a&oa com grande eíplendor , e fe adiantou

tanto, que queriaõ dar-lhe a Cadeira de Cânones
, que

vagara por morte de feu pay , fe ella, com èíla faltaf

naõ depuzera,como logo fez, o disfarce de Varaõ , tor-

nando ao traje, e recolhimento
,
que como mulher lhe

competia. Por fer fobre douta, nobre , e muito virtuo*

fa , a chamou a Raynha Dona Leonor <, mulher ~4clRcy

Dom Joaõ II. para a fua companhia , e com cila Te a-

confelhava , e rezava o OíHcio Divino, ea preferia nas

eftimaçoens , e agrados. Em hum dia, porem
,
que a-

companhando a mcfma Raynha , entrou no Moíteiro da

Madre de Deos, fe agradou , e edificou tanto da íua pe-

nitente , e fanta forma de vida, que fe.rcTolvco a feguilla,

e profefFalla com grande alegria de faber deixar o mun-
do para fe empregar continuamente íb na feiencia , e

confequencia da morte. Aílim cíludou em quanto viveo#

e por iífo morreo felizmente neíte dia , anno de 1588.
com alTiftencia, que naquella hora lhe fez Santa Auta,

cujas relíquias fe veneraõ no Santuário do mefmo Mof«
teiro j de quem era devotiíííma , e em feu obíequio com-
puzera, e ordenara o feu Officio , que, com aprovação da
Sè Apoílolica , o reza no dia da melma illuílre Virgem , e

Martyr, aquella também illuftrc , e venerável Commu-
nidade.

VIGE-
>#
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VIGESIMOSETIMO DE MAYO.

Li Dona Thereja Affonfo*

II. Padre Diogo Monteiro,

III. Defpoforios delRey D, Affbnfo V. com a Prtnceza de

Cafiella Dona Joanna.

IV. Profegne-fe o Milagre do dia precedente.

V. Bauúfmo do Infante D. Pedro , depois Rey II. do, nome*

VI. He tomada a Ctdade de. Bicoltm.

I.

ONA Thereja Affbnfo ^ filha do Onde
Dom AíFonfo das Aufturias , mulher do ín-

clito heroe Egas Moniz : nos eftados de

donzella , e caiada reíplandeceo em virtudes*

e boas obras com ventagem conhecida às

Senhoras mais illuftres daquclle tempo. No deveuva, fe

excedeo a fí meíma : edificou o nobre Mofteiro de Salfe-

da, da Ordem de Cifter , onde jaz , foi íua morte nefte

dia, anno de 1171,

ii-

O Padre Diogo Monteiro da Companhia de Jeíu, Va-
rão de exemplar vida. Logo defde a primeira ida-

àc começou a aprender com grande fervor a fciencia

dos Santos na efcolla da Oração , de que fahio grande

Meftre , como bem provou na fua Arte de Orar , com
que fahio a luz , e a deu copioía a todos os que feguem

a vida do efpirito. Faleceo nefte dia no feu Collegio de

Coimbra , com fetenta e dous annos de idade , no de 1634.

N
nr.

O mefmo dia , anno de 1475. na Cidade de Pla-

cencia , em hum mageftoío teatro , ricamente or-

nado
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nado, fe receberão com grande folemoidade EiRey Dom Dia 27;.

ArTonío V. de Portuga! , e a Princeza Dona Joanna , her»
f

deira dos Reynos de Caftella, c Leaô, por morte de feu

pay EiRey Dom Henrique IV. e logo foraó jurados Reys

dos mefm os Reynos com as ceremonias coftumadas
,
pe-

los grandes, e Títulos
, que alli fe achavaõ era grande

numero, e por ptocuraçoens de outro glande numero de

aufentes , e como a ícu* Senhores lhe beijarão a maõ.

EiRey não confumou o matrimonio , por naõ (c haver

ainda impetrado a difpenía, que os Reys Dom Fernando,

c Dona líabcl encontravaô em Roma com cxquiíítas di-

ligencias. Foi infelice efte cafamento
,

porque por elle

padeceo FIRcy grandes infortúnios, e a Rainha defpoja-

da deíle titulo , veyo a morrer com o de Excellente Se-

nhora, em eftado particular.

IV.

O mefmo dia , anno de 1663. eftando na Ermida

de N. Senhora da Piedade de Santarém as mefmas
peííoas , que no dia, precedente alli fe acharão, e outras jf-

d<

'
. ' '-

1 1 i>.
Mayo.

muitas, que concorrerão de novo, rogando todas a Dcos, num. 5.

por inter ceííaõ de fua Saotiífima May
,
para que fe apie-

daííe deite Reyno , e lhe dèííe vi&oria de feus inimigos,

tendo todas os ohos nas Soberanas Imagens da roefma

Senhora , e de feu Filho morto, fe vio patentemente,

que a deite Senhor levantava o rcfto para lima , e jun-

tamente o corpo , em fó-ma
,
que hcou muito mais le-

vantado do que eftava nos braços da Senhora , ficando

es roftos de ambos taõ chegados hum ao outro, que dif-

ficultofamente havia lugar de caber pelo meyo delles hum
dedo, fendo que dantes eílavaô delviados em forma

,
que

cabia bem huma maò traveíTa. E outroíi fe vio o fangua

da mefma Sacroíanta Imagem de cor muito viva , e fref-

ca, cftando dantes denegrido , e encuberto.

R V.
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NO tnefmo dia, cm quarta feira , anno de 1648. foi

bautizado o Iofante Dom Pedro , filho dos Reyi

am JoaõlV. c Dona Luiza, pelo Bifpo Capellaó rr.òr

Dom Manoel da Canha naCapella Real com grande ma-

geftade , e luzidiííimo apparato. Levou o nos braços

Dom Miguel de Almeida Conde de Abrantes [ hum dos

primeiros heroes da Acclamaçaõ ] veílido em huma opa

Real debaixo do paieo , tudo de riquiífíma tela. Foraô

Padrinhos feus irmãos, o Príncipe Dom Theodozio, c a

Infanta Dona Joanna,

VI.

Efte dia, anno de 1716. foi tomada por aíTcdio, pe-

lo exercito Portugnez de Goa a Cidade de Bicholim

no Reyno de Viflapor ,
que negava á Coroa de Portu-

gal o tributo atenuai ; e por ícr huma das mais ricas

,

fortes, e importantes Praças, pertenderaõ, depois de to-

mada , recuperalla os inimigos com hum poderoío exer-

cito • porem foraô obrigados a levantar o citio coro gran-

de perda , e pedir paz a Portugal
,
que !he foi outorga-

da com grandes ventagens do Eftado
,

por tratado con-

cluído em Goa pelo Vice-Rey Joaõ de Saldanha da Ga-

ma a 22. de Agofto do mefmo anno ,
prometendo ficar

feudatario, como antes, e pagar o tributo, que devia de

treze annos.

N

VIGE-
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Dia 2$.

VIGÉSIMO OITAVO DE MAYO.

I. Frey Pedro d? Melgar,

II. Cathastna Carrfha.

III. Dona E/ena da Sylva.

IV. Os doze de Inglaterra.

V. Dom r'ffonfo IV,

VI. Gonçalo Rodrigues Ribeiro
,
/àf/* , tffamo/o Cavalkirom

i.

REY Pedro de Melgar, benemérito filho dã

Sagrada Religião d< s Menores, foi Varaôdc
vida inculpável

,
primeiro, e principal fun«

dador , da Santa Piovmcia da Pitdade neíle

Reyno, a primeira de Capuchos, que nelle

houve t
donde fahiraõ os Fundadores das outras, cjue flo-^

recém nas Efpanhas , e índias. Os Efcritores antigos

da fua Ordem lhe daõ o titulo de Beato, faleceo fantif-

limamente nefte dia , no Convento do Boícjue ,
junto à

Villa de Borba , anno de 1

5

16.

11.

CAtharina Carreira, Portagueza, mulher de fíngular

virtude
,
gaftoa muitos annos em íantas peregrina-

çoens a Roma , e a Jerufalem. Depois fez affento na Ci-

dade de Mantua , onde viveo trinta e oito , fem fair da

Igreja Cathedral. Nella lhe deo o Cabbido honrada fe-

pultura , e he alli venerada como fanta
;

fuecedeo fua

morte nefte dia , anno de 1 564. com oitenta de idade.

R ij iir.
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DOna Elena da Sylva Religiofa do Mofleiro de Cel-

las da Sagrada Ordem de Ciftcr
,
junto a Coimbra,

viveo, c morreo com taõ illuílre fama de fantidade
,
qne

os Authores da fua Religião a poem no Cathalogo dos

Santos delia, Compcz hum elegante, c dcvotiílimo Poe-

ma da Paixão de Chrifto. Foi feu felice traníuo ncfte dia,

anão de ij8q.

IV.

REynando em Portugal ElRey Dom J020 I. naõ íp

de boa , mas de feliciííima memoria , era cíle Rey-

no a paleftra mais illuílre, e a mais florente cfcoia mili«

tar da Chriftandade. O exercício da guerra de tantos an-

nos , as frequentes batalhas , e as aífinaladas vistorias

.

itíceedidas no difeurfo do feu Reynado
,
produzirão Ca-

valleiros famoíilTímoi , dos quaes andarão muitos pelas

Cortes de outros Príncipes , oftentando , em deíafios pu«

blicos , o feu valor, edcílreza, a uío daquellcs tempos.

Succedco
,
pois, que na Corte de Inglaterra , em hum

grande concurío de Damas , e Cavalleiros , deze dcftet

motejarão a outras tantas Damas, de feyas , publicando,

que defenderiaõ por armas oqnediziaô. Relentidas , com
razaõ , as Inglczas de tamanha injuria ( capital na vai-

dade daquelle fexo ] bufearaô o defpique nos parentes,

e amantes \ mas eftes , ou porque craõ mais pacíficos

,

que briofos , ou por outros reípcitos
,

que ignoramos,

não quizerão entrar na empreza. Naõceítava por aquel-

le tempo o Duque de Lencaílre Dom Joaõ , íogro dei»

Rey de Portugal , de encarecer com eftremofos elogios o

valor dos Fidalgos Portuguezes
,
que conhecera , e r<*á-

tara , no tempo que andou em Portugal, e Caftella. Ef-

ta noticia levou as doze Dama* aos pês do Duque , pe-

dindo-
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dindo-lhc fe íervifle de interceder com EIRey fea gen-Dia*S

ró, para que quizcífe mandar outros tantos Cavalleiroi, "e

que foííem vingar aquejla injuria
,
que a» trazia taõ laf-

™

umoias , e laílimadas. Cómpadeceo-fc o Duque da fua

dor , e afiiçaõ , c cíereveo a EÍRcy , dando-lhe conta

do cafo. Divulgada efta nova em Portugal , não houve
Fidalgo, que naõ fizeífe particular empenho, de fer hum
dos cícolhidos para taõ nova, e taõ honrada empreza, No
concurío de tantos oppofitons , naõ era fácil a eleição,

mas , em fim , precederão os feguintes
,
que entaõ fe a«

chavaõ na flor da idade , e já candidados da fama. Ál-

varo Gonçalves Coutinho , chamado o Magriço , irmaõ

de Dom Vaico Coutinho
,

primeiro Conde de Marialva.

Álvaro Vaíqutz de Almada
,
que toi depois Conde de

Abranches , em Normandia , e da Ordem da Jarretera em
loglaterra. Seu íobrinho Álvaro de Almada, a quem cha-

marão
,

por fua dcftrcza , o Juftador. Lopo Fernandes

Pacheco , irmão de Joaõ Fernandes Pacheco , de quem
deícendem os Duques de Elcalona. Pedro Homem da Coi-

ta
; Joaô Pereira Agoll m , fobrinho do Condeftavel

Santo • Luiz Gonçalves Malafaya ; Ruy Gomes da Syl*

va • Álvaro Mendt*s de Cerveira
}
Ruy Mendes de Cer-

veira
j Sueyro da Cofta j Maitim Lopes de Azevedo. No-

meados os doze por EIRey (que mais que todos deíe-

java fer hum delles) partirão por mar para Inglaterra,

juntos em hum navio
t

e ió o Magriço fe refolveo a hir

atravcíTaudo por teria Eípanha , e França , dando pala»

vra , de que pontualmente citaria com os companheiros

,

o mais tardar no dia da batalha
,
que já eftava deftina-

do para dalli a dous mezes. Chegarão os onze avento»

. reiros á Corte Ingleza , c foraô recebidos do Duque Com
íingulares eftimaçoens , e das Damas , com regalos , e

carinhos. Correrão os dias, e amanhecendo finalmente o
do prazo fatal [ que naquelle anno cahio na primeira

Oitava dafefta do Elpirito Santo) entrarão naeftacadade

huma parte os doze Inglezes , acompanhados de paren-

tes , e amigos , e todos veftidos de ric^s galas , tremo-

lando viftofas plumas , e oftentando iguae* o valor, e o
luzi-



u+ ANNO HISTÓRICO
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xt luftroios também , e flamantes , aílíftidos do Duque, que
Mayo.

, 11 ucom grande numero de criados , os quiz acompanhar.

Era innumeravcl o concurío de todas as naçoens do Norte,

Afíiftia EIRey de Inglaterra , e toda a Nobreza daqueile

illuftre Reyno. AíTegurado o campo , partido o Sol , e

íatisfeitas outras ceremonias
,
que entaõ íe ufavaõ em fe-

melhantes aòtos, já cfperavão huns , e outros combaten-

tes, o íinal das trombetas ,• quando fe vio (cem grande

alvoroço daqaella immenfa multidão
)
que peia parte dos

Portuguezes pertendia entrar na cftacada hum novo Ca-

valleiro. Era efte o Magriço , taõ pontual $ coroo va-

lente j e admittido fem controveríia pelos Juizes , igua-

lado o numero, e cheyos os Portuguezes de novo» elpiri-

tos, fedeu principio à batalha, primeiro com maças de
ferro, depois àefpada, íendo efte o mais terrível, c fu-

rioío combate
,
qoe fe vio daqueile género cm muitos ân-

uos. Difputou-fe ferozmente a viótoria , ate que íe de-

clarou por parte dos Portuguezes -, lançando da eftacada

aos contrários , dos quaes íahiraò oito feridos gravemente.

Foraõ geraes os vivas , com que o povo aclamou aos

vencedores. Os Juizes lhe julgarão a palma : EIRey , e

o Duqoe ]os receberão nos braços , e honrarão com íin«

guiares demonftraçoens de eftimaçaõ , e liberalidade Real.

As doze Damas defempenharaõ agradecidas com prendas,

e favores , a divida ,queconfeíTavaò , a taõ illuftres
,

ge-

nerofos , e esforçados Cavalleiros. Delles voltarão no-

ve a Portugal , e trez ficarão naquellas partes , proíe-

guindo no gloriofo curfo de memoráveis façanhas , com
ejue adquirirão , fobre grandes poftoi , iramcrtal nome,
e glorioía fama.

V.

DOm AfTonfo IV. da nome , c VII. Rey de Por-

tugal , a quem chamarão o Bravo. Tratava a EI-

Rey Dom Diniz íeu pay com deiconfiança , em coníi-

deraçaõ
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deraçiõ da benevolência

,
que moftrava a outro fiiho,Dia28.

pot nome Dom Affonfo Sanches, havido fora domatn- ,

e

momo: e polto que a Coroa , e com cila todas as gran-

dezas do Reyno ie deftinavaô para o Infante , naô po-

dia cfte fofrer, que lhe falcaííe aqaella parte de affeiçaõ,

que feu pay empregava no outro filho. Pertendco apar-

talo do pay , c como o pay o não quiz apartar de íi,

ou porque o amava muito por fuás boas partes , e pren-

das , ou porque naô era decorofo à Mageftade , enten-

der-fe , que obedecia aos caprichos , e teimas de quem
lhe devia obedecer , fe foblevoo o Infante , e fe armoa

conrra ambos , e feguido de grande numero de facino-

rofos, difeorreo por muitas terras do Rcyno, fazendo os

roayores tftragos , e extorçoens , que pudera fzer o

mais cruel inimigo Publicava
, que leu pay o queria ef-

bulhar da lucceííaó da Coroa
jj

c tramferiUa a feu irmaô;

coufa muito alheya da juftiça , e equidade delRey. Ar-

moa contra o irmaõ certos proceíTos , para que lhe naõ

faltajãj teftemunhas , em prova de que lhe maquinava

a morte com veneno. Mas facilmente íe ccnvtnceo ,

que era tudo mera. impoftura. Mediou per muitas vezes

enrre ambos , em ordem aos reconciliar , a Rainha San-

ta lfabcl, mulher delRey , e mãy do Infante , mas co-

mo efte era o agreífor , e queria diótar as condiçoens a

íeu godo , ou fenaò íeguia a conformidade, ou lego a

desfazia, disbaratando precipitadamente os ajuftes
,
por

mais conformes , que foíícm a tod.-; a boa razão. Mor-

reo em fim EÍRey oprimido de tantos difgoílos , c logo

que o Infante cingio a Coroa, defprezando aquelle ge-

neiofo dictame , de que nâo deve vingar hum Rty
as ofFcnfas, que lhe fizeião quando vaífallo , rompeo fu-

riolamente conrra o is mão , e o obrigou a retirar- fe mais

que de paífo a Caílella , donde voltou pouco depois, af-

íftido de numeroías tropas contra Portugal , taliando a

campanha , e muitas terras abertas , com incrível opref-

faõ dos povos. O que tudo parou finalmente , em ficar

defnatoralizado da pátria ,
perdendo os eftados de que

nella era Senhor. Apagado cfte incêndio
(
pofto que fo-

bre
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)
quando o novo- Rey íc

"e devia aplicar todo ao bom governo doi íeus vaflailos , dm
^°* cm vagar pelos montes em leguimento das feias, com taõ

importuna porfia, que por là ie detinha tempos ( como di»

zcm ) efquecidos. Eftavaõ os negócios na Corte em trif-

te folpcnlão, parados, c defeíptrados os pertendentes ,

c nas praças , c ruas , ferviaõ as queixas , os clamores 9

as invectivas. Saõ os defpachos dos Reys, os actos vitaes

do corpo da Republica , e fem elles naõ hc a Republi-

ca mais que hum corpo morto , c hum cadáver infor-

me. Acodio huma vez à Corte , e chamou os Miniftros

para conferir com elles certas emergências
,
qae pediaó

prompta expedição. Juntos , começou a referir-lhe alguns

íucceííbs da caça dos dias precedentes. Actendersõ hum
pouco , e logo hum , que , em annos , e authoridade prece-

dia aos mais, com o zelo, c liberdade fó daquclks tempos,

lhe diífe: Senhor , Deos naõ ha de pedir conta a Voffa Alte*

za das feras
,
que matou, ou deixou de matar no monte

, fe

naõ das honras , das Mtdas , das fazendas dos vaffaios , que

entregou a Vo[[<z Alteza , como a Rey , como a Juiz , co-

mo a pay, A cftas palavras fahio ElRey do Congreíío, e

paífadas às primeiras confideraçoens
,

julgou dignas de

premio as peíToas , que deíprezando conveniências pelo

caminho da lifonjn, afpiraõ antes ao credito, e boa re-

putação do feu Príncipe , e firme nefta prudentifíima

idéa , nem defprezou o di&ame, nem fe eíqneceu des Con-
felheiros; e dalli por diante manteve laigos annos oRey-
no em abundância , e juftiça. Naõ lhe faltarão, porem,
no difeurfo delles, graves perturbaçoens cauiadas por íeu

genro ElRey Dom Aifbnío XI. dcCafUlla. O qual , ce-

go , e louco com os lafeivos amores de Dona Leonor

Nanei de Gufmaõ , tratava com indecentiifimaB delaten-

çoens a Rainha Dona Maria fea mulher, filha do noflo

Rey Dom Affoofo; e por oatra parte procurada ao mef-

mo tempo à força de cavilofas aftucias defviar , e impe-

dir o cazamento de Dona Confiança Manoel com o In-

fante Dom Pedro, filho também do meímo Rey. Por

cftas canfas rompeo Portugal com Caftella , e fe fizeraõ

recipro-
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reciprocamente hum , e outro Rey cruéis hoftilidade&Dia28.

com graviflimas opreífoens dos povos , atè que por cau- ^e

ia de hum novo , c perigoío accidentc fe vio o Cafte- ^°

lhano cm termos , que lhe foi precifo pedir íoccorro

ao Portugu^z. Achava-fe já fobre Tarifa o Emperador

de Marrocos Aiiboacem , unido com o Rey de Granada,

e outros grandes Príncipes de Barbaria, cujas tropas for-

mavaõ hum corpo- taõ immtpfo, como formidável. Naõ
havia forças em Caftclla ,

qne baíbíTem a deter hurna

taõ impetuoía inundação. Rtcorreo aquelle Rey 20 ncf-

fo, valendo Te da Rainha fua mulher
3

filha do Portn-

guez. Tanta era a importância , c o empenho ; 2 qual

vcyo em p< íToa , e aífim foube obrigar o Pay cora lagri-

mas, e carinhos, que naó lo íhe promet^o promptoíoc-

corío , mas que elle meimo hiri) provar a maõ com os

infiéis. Defempenhcu a fua pala vi a, e cxccdeo a expecta-

ção dos Caftelhanos1 nas margens ào Salado pelas cíclare-

cidas acçoens, qne aJli obrou, que bailarão a lhe immor-

taliiarem o nome no templo da memoria. Voltou a Por-

tugal , onde brevemente íe íhe ofíercceo occafiaõ em
que cícureceo grande parte do efplendor adquirido: Por-

que a invejofas perluaçoens de Teus primeiros Minifíros,

conientio na cruel morte de Dona Igncz de Cafho com
as deploráveis circunftancias , que cm outro lugar rtfc-7-deJa-;

rimos. Sob!evou»fc por eíU caula contra ElR.cy o Infante
11 '

Dom Pedro , e com trojas volantes foi afifoíando muitas

terras, e particularmente as dos cu npjices daqueila n.or-

te
j
padecendo os miílraveis povos a pena da culpa

,
que

não tinhaõ , e pagando E'Rcy na dcíobediencia , e re-

belião át&c fiího , os exetílos , com que elle tratara a El-

Rey Dom Diniz íeu Pay. E vendo que jà a íua vida íhe

prometia pouca duração , procurou por todi s os nruyos

reconciliar-fe com o filho -

y
e poflo que o çonfiguio

( como em outro lugar dizemos ) bem íc deixava eo-18.de.1ja-

tender
,

que da parte deite , craõ tudo demonftraçoens 1

fuperficiats , e apparentes , como depois moftraraõ os

crTeitos. Com tila cfpinha na garganta moireo EJRey
Dom AíFonfo IV. em Lisboa neíle dia, anno de 1357.

S com

,
neiro.
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Dia 28. Com 66. de idade ,632. de Rcynado. Cazou com D. Bea-

^ triz fiíha de Dom Sancho , também o Bravo , Rcy de
ay°'

Caftella , e da Raynha D. Maria. Seus filhos legítimos

,

c naõ teve outros, D. Aífbnfo , D. Diniz , D. Joaõ ,
que

morrerão meninos, Dom Pedro, que íuecedeo na Coroa,

D. Maria
,
qae cazou com ElRey D. ArTonio XI. de Csf-

telia , D. Leonor, mulher fegunda delRey D. Pedro de

Aragaõ, Jaz fepúitado na Capcila mòr da Cathcdral de

Lisboa
,
que re-edifiecu , e amplificou com muita grande-

za , c nella inítituhio as mercearias , e Capcilanias
,
que

ainda hoje períeveraõ.

vi.

Oíiumavão naquelles tempos alguns homens vale-

\^j roíos difeorrerem pelas Cortes de vários Príncipes a

fim de fazerem orientação das fuás forças , e esforço. Pe-

diaõ campo ao Rey , ou Senhor da terra , e deíafiavaõ

eom públicos carteis a quem fe quizcíle combater comei-

les de peíToa a pcííoa. Nunca imitava quem fiztfTe capri-

cho de lhe fahir , e obfervadas certas ceremonús com
grande folemnidade à vifta de innumeravci multidão de

nobreza , e povo , íe travavaõ em afperos conflictos , de

que refuitava perderem muitos as vidas, que puderaõ ha-

ver empregado utilmente em ferviço da Fè , ou àa Re-
publica. Nefte bárbaro coftume , e em muitos cafos ver-

dadeiros deite género, fundarão muitos engenhos occio-

fos a compofiçaô dos livros , a que chamaò de Cavalh-

rias, ou de Cavalleiros andantes. Houve mures em Por-

tugal
,
que íem ficçaô igu:Jaíào as ficçoens dos mtfmos

li?ros. Foíão muito celebres , ertre outros , do tempo
delRc-y D. ArTonfo IV. de Portugal , Gonçalo Rodrigues

Ribeiro , Vafco Yanhes chamado o Colaço , c Fernam

Martins de Santarém j os quaes diícorreraõ muitos annos

pelas Cortes da Europa , e nellas confeguirãVem fingu-

lafes defafios gloriofas vitorias. Recolhiaõ-le já para Por

tugal pelas Cortes de Navarra , Aragaõ , e Caftdla , e

nefta
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neíla ultima , no anno de 1335. entrou Gonçalo Ro-Dia28.

drigues em públicos defafios em prelcnça delRey , e de "e

toda a Corte , com dous nobres Cavaliciros Martim Gil
yo*

Catina, e D. Martim de Lara ; e de ambos fahio vence-

dor com univcrfais acdamaçoens dos mefmos Caftelha-

nos , cjue naò puderaõ negar os créditos , e aplaufos de

cjue fe fizera benemérito aquelle inííghè Portuguez ,• o

qual em demonftraçaõ do gofto, que concebeo, quando

acabou de vencer , c matar ao Catina , deu , veítido de

todas as armas, c fatigado aíTàz da lida precedente , hum
falto, deixando tanta diftancia entre os pès , e o chaõ,

que poz em novas , e eftupendas admiraçoens a todo

•aquelle numeroio concurlo.

VIGESIMONONO DE MAYO.

I. Dom Árias Bifpo de Oviedo.

II. Soror Maria das Chagas.

III. Soror Clara de JtSU.
IV. PrtzaÕ de Dom Fernando Duque de Bargança.

V. He acclamado Rey de Ceilão EIRey de Portugal.

1.

Om Árias, illuftre Portuguez, Monge de Saõ

Bento, depois Bifpo de Oviedo, Varão de

grandes letras , e de efclarecidas virtudes:

Depois de governar a fua Igreja largos an«

nos , dando claras provas de prudência , e

vigilância, fe retirou outra vez aos Glauíhos da fua Re-

ligião ,onde morreo fantamente nefte dia , anno de 1 100.

11.

£ Oror Maria das Chagas, filha fegunda doSereniíTimo

^_j Duque de Bargança Dom Jayme , e de Toa fegunda

mulher D. Joanna de Mendoça -

y
metendo debaixo dos

S ij pê*
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Dia 29. pès as vaidades do mundo , fe entregou aos rigores da.

**e Religião em Villa Viçoía no Convento das Chagas, do
• qual tomou o fobrenome , onde viveo , e morreo com

grande fama de fantidade , e perfeição : Foi leu fdicfc

traflíito neftc dia , anno de 1579.

iii.

NO mefmo dia , anno de 1607. no ReligiofiíTí*

mo Convento da Madre de Deos de Xabregas ?

paliou da vida temporal à eterna, a Madre Cla-

ra de JESU , muito celebrada naquelles tempos pela in*

nocencia da fua vida , e pela fuavidade da fua voz , z

qual empregava nos louvores Divinos , com grande fre-

quência , e com admirável ternura. Eftando jà nos bra-

ços da morte cantou fuaviííimamente aquelle Terceto

de Santa Thereza.

Vwo fin vivir en mt ,

y tan alta vida tjpero
,

que muerOj porque no muero*

E vendo
, que jà fe achava muito enfraquecida , e a voir

.

igualmente quebrada , diííc com muita graça.

Acaba Sor Clara,

e acaba a fua falia.

Mas ainda cantou trez vezes o verfo do Píalmo cinco-

enta : Ttbt jolt peccavt • e com eftas palavras na bocca

,

os olhos no Ceo , e o coração em leu amado Elpofo ,

acabou ditoíamente a vida.

IV.

NO mefmo dia , anno de 148*. indo o Duque de

Bargança D. Fernando defpedir-fe de ElRey Dom
Joaõ II.

[
que entaõ aífiftia em Évora

]
para voltar às

fuás terras , entrou jà de noite era Palácio , na confian-

ça,
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ça , ou da Tua innoccncia, ou dos reípeitos
,
que íc de- j

&

""

viaõ à íua pcííoa ; ElRey o recebeo com as colhimadaSMay .

honras, e caricias, e praticando com eile , o conduzio

para huma Sala apartada , e feiura , e entaõ lhe diíTe:

£)uc continha
,
que ejiweffe allt reduzo ,

para com mats

liberdade , e exacçao je examinar o que delie fe dizta -

y
c o

deixou entregue a Ayres da Sylva , Teu Camareiro rròr

,

e a Antaò de Faria. Ficou o Duque fummamente queixo*

ío, e affiicto, e querendo-o coníolar Ayres da Sylva com
a cfperança da piedade de ElRey , lhe refpondeo : Se-

,

tihor Ayes da Sylva , hum homem como eu , nao Je pren-

de para je Joltar.

V. .

^0 mefmo dia , anno de i ^7. íe ajuntarão na Ci-

^ dade de Columbo por ordem do Capitão General

Dom Jerónimo de. Azevedo , todos os Fidalgos Portu-

guezes
,
que andavão na meíma Ilha , e os principais

Senhores , naturaes da terra , e todos jurarão folemne-

mente Rey de Ceilão a ElRey de Portugal
, por força

do teftamento do ultimo Rey , chamado Dom Joaõ Pa-

rêa Pandar , o qual morrendo fem fucceííaõ , deixou ao

noíío Rey por íeu univerlal herdeiro. Celebrou-fe a

funçaõ com grandes demonftraçoens de alegria, e vivas

do povo.

TRIGE-
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TRIGÉSIMO DE MAYO.

I. Canonização de Santo António.

II. Frey Luiz de Sottomayor.

III. Dom Frey Diogo Soares de Santa MARIA.
IV. Ecltpfe notável.

V. Larga Affonfo de Albuquerque a Ctâade de Goa.

VI. Parte de Lisboa huma poder o/a ^Armada contra In-

glaterra*

VH. Notícia da celebre Freyra da Annunciada.

VIII. Injlitue-fe a Academia Problemática em Setuval.

IX. Põem Je fnbre Lisboa os Inglezes conduzidos pelo Senhor

Dom António.

X. Soror Maria de JESU
XI. Rende-fe a Praça de Olivença.

i.

O anno de 1232. neíle dia, cm que entaõ

cahio o primeiro da Pafcoa do Efpirito San-

to , Canonizou o Summo Pontífice Gregório

}\ IX. ao noíto glorioío Portuguez Santo Antó-

nio , não completo ainda hum anno depois da

fua morte prerogativa,e cxcellencia íingular. No meímo dia

da Canonização, feita na Cidade de Eípoleto em Itália, fe

repicarão em Lisboa , fem humano impulío , os Sinos de

todas as Igrejas: Tgnorava^-fe a caufà , via-ie, e ouvia-fe

a maravilha, e tudo era fufpençaõ , e aílombro nos mo-
radores da Cidade* fentião-fe, porém,, cheyos de huma
alegria imponderável; atèque chegando afelice nova, re-

conhecerão o mifterio, e celebrarão com grandes feílas

ao feu Santo Compatriota:

n.
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II.

143
Dia $ o.

de
Mayo.

Rey Luiz de Sottomayor da Sigrada Religião dos

Predadores, natural de Lisboa, vcrfadifíimo cm lin-

goas , e feiencias
j

por ellas o levou comíigo a Ingla-

terra o Príncipe Dom Filippe ,
quando foi caiar com a

Rainha Maria,- a!!i teve largas diípuras cem os Hereges,

e convenceo , c converteo a muitos so grémio da Santa

Igreja, e foi grande parte na reducçaõ
,
que ie introdu-

zio , e períeverou naquelle Rcyno , no reynado da m ci-

ma Rainha. Depois foi ao Concilio Tiidentino por

Theologo de EiRey Dom Jorõ 111. e nacjuelle celebra-

diííimo Congreílo dos mayores homens da Chriílandade,

foi tido :m lumma reputação. Voltando a Portugal, fe

aplicou à liçaõ , t interpretação das Efcrituras, cuja Ca-

deira leu de Prima muiros annos na Univerfidade de Co-

imbra. Compoz vários tomos fobre o iivro de ]cb , Piai-

mos, e Epiftoías de Saõ Paulo, e Evangelhos de Saõ Lu-
cas , e Saõ Joaô

y
mas o leu Comento lebre o Cântico

dos Cânticos he obra a melhor entre as melhores. O Pa-

pa Clemente VH !
. por Breve paíTado a 28. de Março

de 1597. depois de lhe agradecer com repetidos louvo-

res o diívtlo incanfavel , com que fe oceupava em taõ útil

emprego , o exortava a que proleguiíTe para bem cos fieis,

e credito da Igreja. Fakcco iantamente neíle dia no íea

Coílegio de Coin.bra , anno de 1610. com 84. deidade,

m.
Om Frey Diogo Soaree de Santa MARIA ,' natu-

ral de Lisboa , onde tomou o habito , e profeífou

a regra de Saõ Francifco no anno de 15Ó7. Foi dota-

do de fingular 2gudeza para penet;ar as profundidades

da Sagrada Theologia , e expor com erudição a doutri-

na Evangélica. Mas ao mefmo pailo, que huns lhe faziaô

os mayores elogios , outros o fetiaõ com os grandes gol-

pes , que coftuma defearregar tyrannamente a inveja , c

emulação íobre os talentos egrégios. Por naõ fofrellos,

fe
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Dia20.fe refolteo a hir par3 Pariz , onde pacificamente1 refur-

M
e gio no Reynado de Henrique II. e dando logo rroílr s

da fua grande literatura o occtiparnõ na Cadeira de con-

trovercias , que leo nas Universidades de Pariz , e Lo-

vayna. Confundio , e refuteu os Hereges, qae fe tinhaô

por doutos, e pertendiaõ atrahir teda a Frarça alua fal~

fa doutrina, e com tanta eíHcacia, e energia, que rrerc

ceo o titulo de Açoute vehemente dos Hereges
,

que lhe

dá na Gallia Chriftãa o famofo Roberto Cláudio -

y
e o

de Gram Portugnez
,
que pela fua moita erudição con-

cionatoria lhe davão todos os Francezcs. Compoz > e

imprimio em França no anno de iJ8J. hnns Conien

tarios fobre o Geneíis
s

e fobre os primeiros trez Capiru

los do Apocalipfe,- mais huns Sermooario? , impreílo-; em
Leão, no anno de 1599. os quaes, com adciucimenro de

outros Sermoens, fe reimprimirão no anno de 1605. Em
obfequio do Santifíimo Sacramento , de que era domeb-
íimo , fez hum tratado com oito Sermoens íobre oito

caufas
,
porque fora inílituido , e ie impnmio também

em Lca5 no anno de 1607. Corrpoz mais hum elegan-

te, e copiofo temo intituliado Jbefcwrth Ghtadrage[imalts t

que foi impreíío nas hngoas Franceza , e Latina , no
anno de 1610. Foi Pregador , e Coníelheiro de Henri-

que IV. a quem foi muito aceito , e Biípo Sagienfe em
Normandia, que governou douta, e lantamenre trez an-

nos , e no fim delles faleceo nefte dia , anno de 1614 com
íeífenta e dous, e leis mezes de idade. Na Chronologia dos

Bifpos de França he diftinto com o epitheto de Grande,

e douúffimo Pregador , e do meímo modo faliaõ deite gra-

viífímos Efcritores. Jaz fepulcado, por recomendação loa,

no Coro do Convento grande de Saõ Francifco de Pa-

riz , onde íe vé o feu monumento com hum nobihííirrto

epitáfio ,
que lhe mandou abrir o Biípo feu fucceííor. .

IV.
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Dia gÒ\j

Mayo.

NO mcfmo dia , em homa Sexta feira , anno de

1132. íe cobrio de luto 00 ooíío emisferio aquelíe

grande planeta, que doura o dia , deixando brilhar , como
ie fora de noite , a Lua, e as Eftrellas»

v.

NEfte dia largou Affonfo de Albuquerque a Cidade, e

Ilha de Goa, por oaõ íe achar com poder de a de-

fender doldalcaõ , c íe recolheo com o precioio da

Cidade , e com todos os Portuguezes na Armada , na qual

ie defendeo valerofamcnte de todo o poder do inimigo , e

lhe tomou a Villa , e Fortaleza de Pangoim , aproveitan-

do-fe das fuás muniçoens de guerra ,e mantimentos, de que

muito neccfTnava ; c fem aceitar as pazes
, que o Idalcaõ

lhe oíferecia , íe fez à vella para Cananòr a refaz- r-íi , e

a efperar mais oportuna occaílaõ para vir outra vez íebre lfov
*

mé
Goa , como veyo , e a tomou gloriofamente, como em ou* t>ro.

tro lugar diremos.

vi.

NO mefmo dia , anno de 1 j 8 8 . fahio da barra de Lis-

boa contra Inglaterra aqutlla poderoíiííima Armada,

que encheo, jade temor, jade expectação , todos os

Reynos da Europa j conftava de cento e fetentae cinco vel-

las , as cento e trinta e cinco de grande força, e muitas

de eftupenda grandeza :Animata*fe efte grande corpo com
trinta mil homens de guerra, e mar, cm que entravaõ mais

de duzentos aventureiros das primeiras famílias de todos

os Rcyoos de Eípanha j era General Dom Affonío Peres de

Gufmaô Duque de Medina Cidonia. Naõ nos toca refe*

t ir os íucceíTos defta expedição , mas diremos hum dos pre-

íagios mais infaoftos delia, por íercafo fuecedido em Por-

togai , e que foon em todo o mundo.

T VII.
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Dia $0.

de V tj
Mayo. v AJ-'

NO Mofteiro da Annunciada de Lisboa, vivia por

aqoelle tempo a Madre Soror Maria, da Viíitaçaõ,

com tanta, e taõ geral fama de Santidade
,
que era

tida , de todos os que a tratarão 9 por outra Santa Catha-

rina de Sena. Eraõ os exteriores, quaes cofiumaõ ícr os

de huma alma, que muito de veras fe entrega a Deos,

e aos exercícios da virtude ; mas tudo ifto naó paííava

de aparência , porque tudo nacia de ambição de louvo-

res , e cftimaçoens humanas $ creceraõ eftas , e com ci-

las em Soror Maria odefejo de eílabelecer mais , e com
mayores provas, aquella affcótada reputação de fantidade.

Fingio, ou fea feridas na cabeça , e pintou chagas nas

mãos , com tanta diííimuiaçaõ , e artificio, que fazia

crer, que huma , e outra coufa lhe fora participada mi-

raculoíamente , para na fua peííoa íc renovar a memoria
da Paixão de Chriffco. Sahio cila noticia fora dos cíauílros

daquelle Mofteiro , e diícorreo naõ fò por toda Efpsnha,

mas por toda aChriftandade , c foi ouvida , da piedade

dos Catholicos com tanta eílimaç^õ , e aífombro , que
ja fe lhe naõ fabia outro nome , fenaõ o da Freira fan-

ta da Annunciada. Todas as peíToas grandes de Portu-

gal , eo meímo Cardeal Alberto (entaô Governador do

Reyno] e os Geraes, e Prelados particulares da Reli-

gião de Saõ Domingos , e muitos Varoens infignes das

outras fagradas familias a vifiravaõ , e fe encemendavaõ

nas fuás oraçoens , venerando-a como a coufa defeida

do Ceo. Havendo de partir a Armada [ de que aííima

falíamos) foi levado publicamente o Eitandarte Real de

Efpanha a Soror Maria , para que o benzeííe , fiando, e

confiando todos das fuás oraçoens, o bom fucceíío das ar-

mas Catholícas. Aííim perfeverou muitos annos, fendo

mais poderofa a aftucia, do que as repetidas experiências

de muitos Varoens doutos , e virtuofos , entre os quacs foi

hum o Venerável Padre Frcy Luiz de Granada ; ate que,

fobre trinta dias de exame, que nella fizeraõ os Minis-

tros do Santo Qfilcio, fe deícobrio patentemente a verda-

de
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de , e fe achou fer tudo mera ficção ; feguio-fe confif-Dia 30J

faõ verbal da parte
,
que já naõ era neceíTaria , e fendo °e

defterrada para o Morteiro de Abrantes , morreo nelle
a
^ *

alguns annos depois , cumprindo as penitencias,,que lhe

dera5 em fatisfaçaõ da lua culpa.

VIII.

NA Villa de Setuval fe inftituhio huma Academia

com o titulo de Problemática , a qual , conforme os

feas eftatutos,fe ajunta doze vezes no armo, no ul-

timo dia de cada mez , e fe fazem oraçoens elegantiííí-

mas , e cheyas de muita erudicçaõ j e depois fe lem admi-

ráveis Poczias Latinas, e Portuguezas
, que faõ as lingoas,

que fó fe admittem nefta Academia -

y
a qual teve a fua

primeira ceflaõ neíle dia , anno de 171 1. Também nos

princípios dcfte anno , fe inftituhio na Villa de Santa-

rém huma nova Academia , com o titulo de Laureados,

com Meftres, Secretario, e Cenfor , em que concorrem

peííoas muy eruditas , e fe fazem muito bons difeurfos

em proía , e muy boas Poezias.

IX.

NO mefmo dia , anno de 1589. chegou o Exercito

de Inglaterra, conduzido pelo Senhor Dom Antó-

nio aos arrabaldes de Lisboa : Conftava de doze

mil homens de pè , e duzentos de cavallo , os quaes ef-

peravão
,
que da Cidade lhe deífem a maõ, e que divi-

didos os Portuguezes em facçoens , tífa mefma divifaõ

lhe facilitaífe a entrada , como o Senhor Dom António
lhe havia prometido. Vendo, porém , que naõ fuecedia

aílim, fobre algumas leves efearamuças, fe retirarão fem
erTeito, depois de cinco dias, e dalli a quatorze partirão

de Cafcaes; naõ foi muito, que os Portuguezes fe mof-

traíTem agora menos bem affe&os, ou ,
para melhor di-

zer , inimigos daquelle Príncipe : Porque naõ ignoravaõ as

infolentes Condiçoens, que havia concedido à Raynha
líabel , no cafo, que pelas íuas Armas entraífe a domi-

T ij nac
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Dia'3-ó.nar o Reyno, entre as quaes eraõ , que ihe pagaria,

.. dous mezes depois -do tal calo, cinco milhoens por huma
vez , e cada anno para fempre tre?entos mil cruzados,

e que os prefidios de Portugal eftarião fempre em mãos
de Inglezes , e que fempre haveria no Reyno doze mil

Soldados da mefma Naçaõ, e que dos Catholicos da mek
ma fe proveriaõ as Prelafias ( citava mui Catholica ) c

outras Condiçoens deite gentio, taõ defatinadas , c vio-

lentas, que ió as podiaô propor , e' aceitar a cega , e

precepitada ambição de huma mulher foberbifLma, e de

hum homem deíeíperado. Levou à porém , a Armada a

Inglaterra , em vez de tantas conveniências , huma do-

ença contagiofa
,
que paífou a declarada pêíte , e pro-

duzio naquellas partes excelíivos danos.

x.

SOror Maria de JESUS , Religiofa no Jvloíteiro da

Caítanheira da Ordem de Saõ Franciico , foi filha dos

Condes de Atalaya Dom Nuno Manoel > e D. Joanna de

Ataide. Sobre os el maltes da nobreza , formoíura, dif*

criçaõ , agrado , e afTabilidadc natural , teve os que ad-

quirio no eftudo das divinas , e humanas ietras. Soube

com formalidade Filofofia, Theologia eípecuUtiva, Ma-
thematica , Afithmetica , e Muíica. Por tantas pien*

das , e excellencias , de que era adornada , a pertendjaõ

por efpoía muitos Senhores da Corte
j
porém nunca feus

pays a poderão inclinar para eíte eitado
i

e para melhor

os reíiftir, e defenganar , íobre o voto de caítidade, que

havia feito, cortou os cabellos , fazia da Cafa claufura, e

todas as penitencias, exercícios , e perfeiçoens da vida ef-

piritual. Aflim paífou alguns annos , atè que morto feu

pay , íoube perfuadir a íua mãy que ambas le recolheífem

no íobredito Moíteiro ,• e veyo a filha a lograr jà de

niayor idade o intento, que principiou a ter na de quinze

annos. Paííados poucos, a elegerão Abbadeça , em cuja

oceupaçaõ a tocou o ramo de huma peite
,
que entrou

no Convento , de que falecco neíte dia , anno de 1603.

deixando as Religiolas com faudade da fua companhia
,

e con-
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c coníolaçaõ da feliz morte com que paííou a melhoria 50;

vida.
**

y t Mayo.

"^T Efte dia , anno de 1657. fe entregou a Praça de
* ^ Olivença , de que era Governador Manoel de Sal-

danha , ao Exercito Caftelhano
,
que conftava de mais

de íeis mil infantes , e dous mil , e quinhentos cavallos,

feu Governador Dom Francifco Tutavila Duque de Saõ

German. Principiou ocitio a 12. de Abril • os citiados fe

defendiaõ com mais valor
,
que feiencia militar ,• e po-

dendo eoníervar mais tempo a Praça atè fer foccorridos^

por não o ferem com a promptidaõ , e brevidade
, que

defejavão , a entregarão aos inimigos com honradas Ca-
pitulaçocns , recebendo nefte dia Manoel de Saldanha a

guarnição Caftelhana , e íahindo da Praça com dous mil,

e trezentos Infantes , e huma companhia de cavallos.

Os moradores, e Payzanos forão muito rogados, e per-

íuadidos do Duque de Saõ German para que naõ lar-

gaííem as íuas cafas , e fazendas $ e foi tal a fua conf-

t3ncia
>
que nem ainda ofíerecendo-fe aos que ficaílcm

,

todas as fazendas dos que iahiíTem ; não houve algum
que aceitafle a ofTerta,- efeolhendo antes fer pobres entre

os íeus naturaes
,
que ricos na companhia de feus inimi-

gos. A todos corrclpondeo promptamente a noíía Corte,

como mereciaõ. Aos Payzanos , com outras comodida-

des ; aos Officiacs da Praça com prizoens , c defterros
;

e Manoel de Saldanha, depois de larga prizaõ foi degra-

dado toda a vida para a índia.

TRIGE-
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de

Mayo.
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TRIGESIMOPRIMEIRO DE MAYO.

I. Saõ Pafcba/io C„

II. Dom Mendo,

III. Nace EIRey Dom Manoel.

IV. Frey Manoel Tavares Carmelita,

1.

AM Pafcafio,Portuguez, foi difcipulo de Saõ

Martinho Dumienfe, e língular imitador de

fuás virtudes , veríadidiííimo em lingoas , e

feiencias : Paífou a Roma , onde Saõ Gre-

gório Magno o fez Diácono Cardeal da San-

ta Igreja. O mefmo Santo Doutor cícreveo delle , que

fora varaõ de maravilhofa fantidade , grande efmoller , c

Pay dos pobres, e deíprezador de íi mefmo, e das vai-

dades do Século. Coroado de boas obras , paífou nefte

dia a lograr o premio delias , anno de 570.

11.

DOm Mendo, Cónego Regular da Sagrada Congre-

gação de Santa Cruz de Coimbra : Por fuás gran-

des virtudes , e letras
,

paífou a ler Prelado do Conven-

to de Santo Ifidorio de Leaõ , hum dos mais iníignes de

toda Hefpanha: Tal era a fama, que nella corria defte

illuftre Portuguez ; cuja morte fuecedeo nefte dia : igno-

ramos o anno,

ih.

NO mefmo dia , em quinta feira , anno de 1469. naceo

em Alcochete o feliciífimo Rey D. Manoel : Efteve a

Infante D. Brites fua mãy em grande tribulação ao tempo
do parto: efte fe dificultava , as dores crecião, os remé-

dios
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dios fahiaõ infru&uofos. Celcbrava-fe no mefmo dia a^M 1 *

fcíla do Corpo de Dcos , e no ponto , em que chegou.,

o Senhor na Prociííaõ às portas da caía, onde a Infante
1

fe achava , lotando com os perigos da morte, começou
de novo a viver , e a fer mãy de hum filho, que ditofa-

mente fahio a luz , o qual , fe foubera falar
,

podia dizer

com grande propriedade ao mefmo Senhor , o que an-

tigamente lhe dizia David : In te projeSus Jtim ex útero:

Sãht do ventre de minha mãy a projirarme em vojfa prefen*

ça. Nos outros naíeimentos , fe diz, que influem as Ef-

trcilas , ncfte , inflohio o Sol , c Sol Divino ; he íera

duvida ,
que eíla foberana influencia promete no recera-

nacido Infante hum famofiííimo Rey 5 vira tempo, em
que o logre Portugal , eo admire o Mundo.

IV.

FRey Manoel Tavares , foi natural de Coimbra , Rc-
iigiolo da Sagrada Ordem do Carmo , Lente de

Theologia no Real Morteiro de Santa Cruz, c da Ca«

deira deEfcoto, jubilado na Univeríídade da mefma Ci-

dade , e excellente Provincial da fua Religião. Sendo

douto, era humilde , pio, devoto , e muito recolhido.

Morreo com fama de grande Servo de Deos no Convento

de Lisboa nefte dia,annode 1611. com fetenta, e oito

deidade.

PRI-



i$£

PRIMEIRO DIA
DE JUNHO.

i Dom Payo Galvaõ , Cardeal

II. Dom Pedro Mafcarenbas. Succejfo militar.

III. Franctfco Jozè de S\ Payo, Vtce Rey da Inata, põem chio

ao Angartà.

IV. Dom Joaõ de Menezes. Succeffb milhar.,

V. Ecitp/e horrendo,

VI. Manda EIRey Dom Joaõ Ih queimar huma ca/a de

jogo.

OM Payo Galvaõ foi natural dá

Viila dcGuimaraens , filho de Pe-

dro Galvaõ , e de Dona Maria Paez,

Cónego Regalar de Santo Agoíii-

nho , Mcftre em Theologia pela

Univeríidadc de Pariz, Meftre-eícoU

la da Collegiadade GuimaraenSjEra-

baxador a Roma por EIRey Dom
Sancho 1. O Papa Innocencio III. no anno de 1206. o
crecu Card ai Diácono do titulo deSanra MARIA in Se-

ptiíoiio; depois em 121 1. o foi do titulo de Santa Ce-

cília -

y
depois em 121 7. foi Cardeal Albanenícv

. O Papa

Honório III. no anno de 1 2 1 8. o mandou por feu Lega-
do Apoftolico com a Cruzada à Conquifta da Terra San-

ta , e no anno de i2ij. foi Legado ao Emperador Fede-

ricoll. fãleceo ncfte dia, pelos annos de 1229.

II
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Dia 1;

II. de

Junho*

Eftedia, anno deiji7. fahio dcC,afiraD. Pedro

Mafcarenhas com trezentos homens de cavallo , e ou-

tros tantos de pè , c foy fobre os Aduares de Xerquia , dií*

tantes íeis legoas deC,ariro
,
que andavaõ rebeldes à noíía

obediência, e o receberão em batalha com muitos Mouros
de pè , e de cavallo ,

qoe os guarneciaõ j mas nem por iíTo

deixarão de fer desbaratados , e vencidos pelos noííos, que

além de muitos Mouros
,
que matarão , trouxeraõ cativos

oitenta , e íete , e quarenta , e dous camellos , muitos cavai-

los, e defpojos. Cuftou-nosefte fucceíío íó tres dos noííos

feridos.

iii.

OVifo-Rey da índia Fraocifco Jozé de Saõ Payo,eMel-

io, foi ntfte cia, anno de 172 1. em peífoa com huma
«Aimada eitiar o Angaria , tributário rebelde da Coroa Pcr-

tugueza, na íua fortaleza de Cokbo , e desbaratou hum
corpo de dous mil cavallos, que a guarnecia, c o obrigou

a pedir-lhe paz , ea fugâtar-íe às condiçoens com que o

Vilo-Rey lhaconcedeo, com grandes ventagens, e liber-

dades do noíío Eitado , e comercio,

IV.

NO anno de 1 503. Dom Joaõ de Menezes, Capitão de

Arzilla , labcndo , que nas Aldeãs da Serra de Pc-

nágulfate, diftante fete legoas da Praça, cftavaõ as mais

formoUs Mouras, que havia nas Comarcas de Arzilla, e

Tangere, e que as guardavaô muitos Cavalleiros , havi-

dos pelos m.m valentes homens j defejando Dom joaõ

fazer prcleme de algumas à Rainha Dona Maria, ie foi

neflc dia ao dito lugar com duzentas lanças , e outras tan-

tas tochaa enj huma noire eicura , e lendo preíentido dos

Cavalltiros Mouros , e cias milícias do paiz , que fe jua*

taraõ em grande numero ,mas defanimados , tratarão imis

de fugir, que ue guardar as Mouras formofas , e com ai-

V gumas
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de
Junho,

15.de
Mayo.

15+ ANNO HISTÓRICO
gomas deftas, c com morte de oitocentos Mouros, fe re«-

colheo Dom Joaõ a Arzilla com grande trabalho, e perigo,

e fem perda de alguma das fuás lanças. Defte famoío He«
roe fazemos mençaô em outro dia.

N
V.

Efte dia, anno de 16*39. ás cinco horas da tarde fo

eclifou o Sol em quafi toda a fua esfera.

vi.

NO mefmo dia , anno de 1490. fahendo EiRey Dom
Joaõ Segundo de Portugal

,
que na Praça da Palha

da Cidade de Lisboa , vivia hum Cavalheiro
, que dava ca-

fa de jogo, a qual era cfcandaíofa pelas juras, c blasfé-

mias, que nclla diziaõ os jugadores , mandou a pregaõ

de joftiça por-lhe o fogo, e naõ ficou delia outro íinal

mais, que humas poucas cinzas. Abrazem-íe as caías de

jogo, já que o jogo tem abrazado muitas cafas!

SEGUN-
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Dia 2.

SEGUNDO DE JUNHO.

I. Naufrágio da Nào Saõ Gonçalo.

Ií. infante Dom Pedro, filho delRey Dom Sancho L
Ri. Sigo(linha Barbofa da Sylva.

1.

ECHAC,ADA de huma furiofa tempeítade,

e reduzida ao ultimo perigo de fubmergir íc,

foi demandar a terra na altura do cabo da

Boa Efperança a Nao Saõ Gonçalo, em que

hiaõ duzentas , e trinta peífoas , e de que

era Capitão Fernão Lobo de Menezes. Acertarão a lur-

gir em huma bahia , a que chamarão formoía
,
por ter

de bocca trez legoas , e de circunferência cinco- lança-

rão alli ferro j neíle dia , anno de 1630. ainda , que a

Nào fe achava aberta por muitas partes , entrarão em
conííderação , fe toda via , a poderiao concertar,- e fen-

do precifo efgorar-lhe a muita agua
,

que trazia dentro

em íi , defceo a cite fim hum homem à arca da bomba,

que neceffitava de aliraparfe, e nao voltou : Dclceo fe-

gundo , e terceiro , e vendo, que não voltavâo , lança-

rão outro atado em huma corda , o qual achando mor-
tos os companheiros , fez final para que o alaífem , e

alado velozmente , aparecco em cima quafi efpirando:

Era a cauía o fertum vehementiílimo da pimenta molha-

da
,
que de repente lhe fufocava a refpiraçaõ. Sahirão em

terra cem peííoas, ficando na Nào cento, e trinta , per-

íeverando na duvida de a poderem reparar -

y
mas efta foi

a iua total ruina : Porque , fobrevindo hum horrendo

furacão, a levou a humas penhas, onde fe fez em peda-

ços , e quantos nella eftavão. Qual feria o pafmo , e a

dor dos que ficarão naquella praya, mais he para confi-

dernr-ie, que dizer-fe. Difpoftos
,
porem, a fe valerem

de todos os meyos , que podiaó fervir ao feu remédio ,

V ij tratarão
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Dia 2. tratarão de recolher as coufas da Nào

,
que o mar lhe

T f arrojava : e com outras , que antecedentemente haviaõ
Junho. n r \ ti a-

polto em laivo , e com as cjue lhe orterecia a terra ,
por

extremo fértil naquellc citio, comeííaraõ a paííar com al-

guma comodidade , e a fabricar duas pequenas embarca-

çoens , em que outra vez fe entregaííem ao arbitrio do

mar: Semearão Tementes varias, para lhe lograrem os

frutos , e os lograrão em grande abundância : Aílim o

peixe, que colhiaõ com muita facilidade: Também lhes

naõ faltavaõ vacas , e carneiros, que a troco de ferro,

lhes davao os Cafres: Falavaõ eftes , naõ com vozes in-

teiras , íenaò com hum certo modo de eítallos : A fua

mayor galla hè o eferemento dos boes , de que fe bar*

rão : obfervou-íe entre outras particularidades , que na

menhaa de Sa5 João aparecerão com coroas de varias

ervas: He o Paiz alli muito fádio , fem pedra alguma,

levantado, e eftendido em montes, e vales, e ha nelles

denciííimos arvoredos , e muita diveríídade de plantas , e

frutas de excelente fabor , e cheiro fuaviííimo , hà todo

o género de aves , e brutos terreftes , e marinhos
,
que

conhecemos , e de outros naõ conhecidos. Profeguiaõ

os Portuguezes ( fupríndo com as induílrias a falta de

muitos materiaes ) na fj brica dns duas embarcaçoens > e

(malmente as puzeraõ no mar, divididos, porém, na in-

tenção
j
por que huns queriaó voltar à índia, e outros

proíeguir a jornada a Portugal : os primeiros coníegui-

raõ o intento : os íegundos , fobre varias calamidades
,

vieraõ a perder-fe na barra de Lisboa.

O
ii.

infante Dom Pedro , filho terceiro delRey D. San-

cho I. e da Raynha D. Dulce ,
por diícordias, que

teve com feu irmaõ EIRey D. Aríonfo II. fe retirou para

Marrocos , e foy talvez , ( mais que defeonfiança ) dif-

pofiçaõ íuperior • porque por fua induftria , e peíToa fe

fez a tresladaçaõ dos cinco primeiros Marryrcs da Ordem
de Saõ Francifco de Marrocos para Coimbra , como ou-

zembro. tro dia dizemos. Depois paífou a Caftella, e militou no

Reyno
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Reyno de Lcaõ , e adiantou as fuás conquiftas , elpeci-D»a2.

almentc adeMerida; depois paííou a Aragaõ , onde ca-
^

fou com huma Senhora por nome Aurembiaffe filha her-J

deira do Conde Armengol , Senhor de Vaihadolid em
Caítella • conleguio os Condadoí de Urgel , e Sergobe.

Por morte de fua mulher ( de quem naõ teve fucceííaõ
)

foi Senhor da Ilha de Malhorca
, que teve , e governou

alguns annos, e fundou a Sé da Cidade Capital da mtf-

ma Ilha, onde ainda hoje fe confervaõ por efta caufa as

armas Reaes Portuguezas. Por vezes veyo de Malhorca

a Hefpanha ajudar os Rcys nas guerras contra os Mouros,

e íe achou no famofo cerco de Sevilha , e nas princi-

paes emprezas daquelles tempos, dando em todas íingu-

lares provas de magnânimo , e valcrolo. Morreo nefte

dia do anno de 1258. havendo nacido em 23. de Mar-
ço de 1 187.

iii.

NO mefmo dia, pelos annos de 16*74. faleceo Agof-

tinha Bar bofa da Sylva , Portugueza. Efcreveo na

lin^oa Latina as vidas dos primeiros cinco Reys de Por-

tugal. Compoz hum tratado de Architeótura , e Arifme-

tica
,
que fe imprimio em Caítella com o nome de Pe-

dro de Alvernoz.

TER
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TERCEIRO DE JUNHO.

I. ^«?t? Owdto B. C.

II. Manoel de Farta e Soufa.

Ill» /Wr* Francifco de Mendoça.

IV. Afo/c* o Prwape Dom Joaõ flho delRey D.JoaõllI.

I.

ANTO Ovidio, natural de Roma , da pri-

meira nobreza daquella Cidade , convertido

à Fè pelos fagrados Apoílolos Saô Pedro, e

Saõ Paulo. Foi mandado a Elpanha , e en-

trando em Portugal , foi pouco depois elei-

to Prelado de Braga , o terceiro , nacjuella dignidade.

Refplandeceraõ nelle todas as virtudes , como em pon-

tual imitador de taó foberanas idéas. He advogado des

ouvidos, en que tem feito maravilhas fmgulaies. Jazfeu

corpo na Cathedral de Braga , com eíta inícripçaõ. OJfa

Beatt Ovidif Epifcopi Bracharenfis.

11.

MAnoel de Faria e Soufa naceo na Província de En-
tre Douro , e Minho , no Valle de Vizela , aífim

chamado ,
pelo Rio do mefmo nome

,
que o corta. Ad-

quirio em muitos annos de eftudo voftiílimas noticias das

letras humanas , e naó vulgares , das Divinas. Foi iníi-

gne Hiftoriador , e excellente Poeta , como bem provou

em mais de feffenta livros, que compoz, de hum, e ou-

tro argumento. Illuftrou a fua Pátria , e Naçaõ com as

memorias do que obrarão os Portuguezes nas quatro par-

tes do Mundo : correo varia fortuna
i
que pela mayor

parte lhe foi adverfa : Amou muito a verdade, e foi ini-

migo declarado de lifonjas , razaõ porque contrahio o
ódio de muitos, dos quais fallou livremente, como ho-

mem
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ínem de acre , c fevero juizo , que difficultofamente íc ^' a ?•

agradava ; roas era igual na cenfura dos feus eícritos , e
e

dos alheyos. Ninguém roais liberal de louvores ao be-

nemérito , e ninguém mais difícil cm os dar ao indigno^

íendo rigido Ceníor das obras alheyas , fogeitava de boa

vontade as fuás à emenda dos outros. Foi grande imitado*

dos Meftres antigos na Hiftoria , e na Poezia : Apenas fe

achará nelles algum lugar iníigoe, que naõ accomodaífe

ao feu intento com galharda imitação , e muitas vezes fe

remontava a exquiíitas novidades , e agudezas, fiihas de

hum maraviihoío engenho. Os feus Comentos íobre as

obras de Camoens , faõ as joyat mais preciofas dos thefou-

ros da erudicçaõ. Como o grande Camoens foi o Prínci-

pe dos Poetas, aííim o foi elle dos Comentadores. Foi o

primeiro, queefereveo. em verfos de oitofilabas, todo o

que fe efereve nas de onze, dequecompoz, e imprimio

hum livro intitulado Mufa ««rafl:tambemo primeiro, que

efereveo em Hefpanhaíextinas deconfoantes • e o que às

fextinas de vozes repetidas, acereícentou fegunda recopi-

l3çaô das próprias vozes , com que faõ mais agradáveis.

Os homens mais fabios do feu tempo, o tiveraõ em fum-

ma eílimaçaõ , e amefma terá na pofteridade. Morreo

íib Madrid neíle dia, annode 1649. Foifepultado na Igre-

ja dos Píemonftratenfcs da meíma Corte.

iii.

O Padre Francifco de Mendoça , da Companhia de JE-

SU , natural de Lisboa, eíclarecido em fangue, mui-

to mais em feiencias , e virtudes jfobreinfígne R.eligiofo,

foi infigne Latino ,infígne Theologo, infigne Pregador,

inílgncEfcriturario. Todos os fabios oaíTemclhavaõ a Cí-

cero, aChrifoftomo, a Nazianzeno. OPadreMucio Ve-
tileíchi Geral da Companhia, que o conheceo <-m Ro-
ma , lhe fíz hum elogio, em que lhe chamou VaraÕ ad-

mirarei
;
porque era grande Pregador, grande Eícricor,

grande Prelado, e grande Santo. Os feus três tomos ío-

bre os Livros dos Reys faõ hum riquiííimo thefouro de

coacei-
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Dl* ? conceitos , e agudezas t Por elle íe diíTe ( à cerca dcítã obrú
Tunho ^ue ôra ° fomentador dos Rcys, c o Rey dos Coment

dores : O fca Viridario he a dilicia doscuriofos: Os km
Sermoens

[
que fe imprimirão cm dous volumes ) laõ 7 fem

controveríia, os melhores, que vio Hefpanha atè aqu<

le tempo, e muitos depois delle o íeguiraõ , mas pouco?,

o igualarão. Faíeceo neíle dia em Leaõ de França , vt

tando de Roma para Portugal , no anno de \6i6. comi
coenta e quatro de idade.

IV.

NEfte dia, anno de 1537. nafceo em Évora o Pr

cipe Dom Joaõ , filho delRey Dom Joaõ III. c

Rainha Dona Catharina. Delle já diííemos a 2. de Janei

e a 30. de Março.

QUARTO DE JUNHO.

I. Sad Daciano M.
I I. Invenção do corpo de Dom Lourenço , Arcebtfpo de Bra^

III. Padre Bahhazar Barreira.

1.

AM Daciano , iníigne Poeta , Filofofo , e ] 1

rifconfulto : Nafceo em Merida , cabt ça da

Lnfitania naquelles tempos. PalTou a viver

a Roma , onde logrou íingolares eftimaçoens:

o famofo Marcial o louvou mais dehuma vez

nos íeus Epigramas , e o colloca entre os Varoens mais in-

ílgnes daquella idade. O Santo Snmmo Pontífice Evarif-

to o converteo à Fé, e por ella facrificou confiantemen-

te a vida , e confeguio a Coroa de Martírio ncfte dia anno

de 120.

ir.
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Junho.

Dia 4,
1

II.

COrria oanno de 166$. quando D. João de Auf-

tria, filho baftardo de D. Filippe IV. Rey de Hef-

panha , entrando em Portugal pela Província de Alen-

tejo, conquiftou a Cidade de Évora , Capital da mefma
Província, e poz em grande confternaçaÕ a todo o Rey-
no ; entaõ foi

,
quando , fobre duzentos feííenta e leis

annos de fepultura , fe achou nefte dia , do anno fobre-

dito , o corpo do Arcebifpo de Braga Dom Lourenço,

único do nome, nacjuella Primacial , tao incorrupto , e

frefeo , e com tanta perfeição , e inteireza de todas as

fuás feiçoena , e partes , como fe nacjuella hora acabara

de morrer. Foi o Arcebifpo Dom Lourenço grande Por-

tuguez , e hum dos que mais trabalhai ão pela conferva-

ção, e liberdade do Reyno , quando os Caltelbanos , em
tempo do Meftre de Aviz , depois Rey , com poderoias

- forças o pertenderão conquiftar , e oprimir -

}
c como

agora fe achavao Caftelhanos , e Portuguezes no empe-

nho da mefma conquifta , e deífenfa , reputaião geral-

mente os Portuguezes por íingular demonítração do Ceo
a feu favor, o exporlhe aos olhos, em huma tal oceur*

rencia , o corpo incorrupto daquelle heroe , cuja vifti

os podia juílamente animar àdefTcnfa da liberdade; e af-

fim fuecedeo com efTeito : Porque naõ paífarão cinco

dias, que naõ foííe roto, e inteiramente desbaratado, o

Exercito de Dom João de Auftria , e dentro em vinte

,

recuperada a Cidade de Évora , como diremos em outres

dias. 8. 17. 14, de Junho.

iii.

O Padre Balthazar Barreira da Companhia de JESU ]

natural do Lugar de Sacavém junto a Lisboa , foi

iuíigne operário Evangélico do Reyno de Angola > e co-

operou muito para a confervaçaõ daquclle Eítado* porque

com as advertências , e avizos
,
que fez ao íeu Governa*

dor Paulo Dias de Novais ; com o animo , e esforço efpi-

X rituaes
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Dia 4. litnaes com que afervorou , e fortaleceo aos noflos pou-

k
cos defenfores j e muito mais com as fuás oraçoens , fe

•* "lhe atribuio nnivcrfalmente a eftupenda, e milagrofa vi-

z. de Fe- çtorja , que em outra parte referimos. Depois de illuftrar

quatprze annos aquella Gentilidade
,

paííou a alumear

também a de Cabo Verde, Guine, e Serra Leoa; e em
todas eíbis partes converteo , e bautizou a muitos Reys

,

e Régulos , e a innumeraveis Gentios , edificou muitas

Igrejas, e Gafas de Oração, e reduzio a muitos Catholicos

a melhor vida. Com fetenta,e quatro annos de idade, e cin-

coenta,e féis da Companhia morreo íantamente em Ca-
bo Verde neíte dia , anno de 161 2. onde foi fepultado

com as mayores honras, e geral fentimento, e perda de

todo aquelle Eftado.

QUINTO DE JUNHO.

L Santo Infante Dom Fernando.

II. Venerável Padre Manoel da ConfolaçaÕ,

III. Cardeal Dom Miguel da Sylva.

IV. Nace o Infante D. Fernando Duque da Guarda.

1.

INFANTE Dom Fernando , fetimo filho del-

Rty Dom Joaõ I. e da Rainha Dona Filip-

pa, Meftre da Ordem Militar de Aviz , foi

hum dos mais excellentes , e virtuoíos Prín-

cipes , que vio , e admirou Portugal. Mof-
trou viviíTimo engenho para as artes, e feiencias , e par-

ticularmente fobrefahio na Mathematica , e foi o pri-

meiro inventor de fe conhecerem dej noite as horas ps-

lo Norte, No exercício das virtudes , foi hum fingular

prodigio da graça Divina; Protedor univeríal dos pobres,

e miferaveis
$
grande venerador das Igrejas , e coufas fa-

gradas ,• muito devoto dos Santos ,' frequente na oraçaõ;

continuo, e rigorofo nas penitencias ? e taõ amante da

caftidade,
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caftidade , que guardou perpetuamente a joya da puiczaDia 5.

virginal. Os deiejos de propagar a Fé , e expugnar o Pa- ®

ganiímo , o levarão a Tangere , onde naõ correlpon- J

deo o íucceífo à bondade da intenção. Ficou cativo, e em
reféns, pela entrega da Cidade de Ceuta (como dizemos

em outra parte. ) Os votos dos mayores Miniftros de Por-

tugal , e de muitos Príncipes da Europa, concordarão em
que não fe devia entregar aquella Cidade aos Infleis , e

que fe devia procurar por outros meyos , a liberdade do

Infante : Eile mefmo foi hum dos cjue mais preluadiraõ

efta refoiuçaõ , antepondo o bem da Chriftandade à Tua

mayor conveniência temporal. Padeceo duriflimo cativei-

ro : porque os Mouros , íobre o nativo ódio, que lempre

tem aos Chriftãos , efperavao , por meyo do mao trata-

mento , apreçar a entrega de Ceuta, e quanto a entrega

mais fe dilatava, tanto era o tratamento mais cruel. Tra-

ziaõ-no pelas ruas pubiicas da Cidade de Fez a fer ludi-

brio da mais vil plebe , igualmente barbara , e inimiga,

da qual era perfeguido com injurias , e afrontas , e mal

tratado com pedras , e immund;cias , com que lhe atira-

vao $ faziaõ-no fcrvir nos exercícios mais vis , e de mayor
trabalho, como, cavar aterra, tratar dos cavallos , var-

rer as eftravarias , defcalço , e quali deípido , fem outra

cama , mais que hum couro eftendido lebre o chaõ, fem
outro iuftento para manter a vida, mais que hum peda-

ço de paõ do mais groífeiro. Em tanta tribulação , emi*
zeria , ainda era mayor a conformidade , e alegria da-

quelle gloriofiíliTio Principe , em cujo coração , ardiaõ

taõ fervoroíos defejos do martyrio , que lhe faziaõ fua»

ves , e doces as penas, e tormentos, que padecia ,• pof-

to que tão activos na vehemencia, como largos na du-

ração. Viveo no cativeiro , quafi íeis annos , e pade-

ceo outros tantos de martyrio - atè que nefte dia , anno
de 1443. ao pôr do Sol , recebidos os Sacramentos, fen-

do recreado com celeftiaes vifoens , trocou as mizerias

,

e calamidades defta vida, pelas felicidades, e delicias da

que não tem fim. Obrou Deos na fua morte , e depois

delia , muitas maravilhas , e feu corpo
(
que depois foi

tresiadado ao Real Convento da Batalha ) he venerado

X ij como
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Dia 5. como de Santo , e dclle , como de tal , fazem memoria

d
f alguns Martyrologios.

11.

O Venerável Padre Manoel da Confolaçaõ , natural

de Villa do Conde , Cónego Secular da Congrega-

ção de Saò Joaõ Evangelifta , falleceo em Villar de Fra-

des , nefte dia do anno de 1583. Foi Varaõ iníígne nas

Virtudes da penitencia, e da Caridade para com os po-

bres , e na da Oração mental para com Deos. Fioreceo

com a graça , e prerogativa de fazer milagres , como
delíe eícrevem os principaes Hiítoriadores Eccleiíafticos

defte Reyno. Por elle coílumava dizer o Venerável D.

Fr\y Barthoíomeu dos Martyres Arcebiípo de Braga : Ghte

fâtitir era o The/ouro da Igreja efconcltdo no campo , e o

Padre Conjolaçao a margartta precloja t

iii.

DO.n Miguel daSylva, filho de Dom Diogo daSyl-

va, e de Dona Maria de Ayala
,

primeiros Condes

de Portalegre, foi dotado de feliciííimo engenho , apren-

deo as humanas, e Divinas letras , n3s UnWerfidadcs de

Pariz, Sena , e Bolonha, e em humas , e outras íahioin-

figne: Nas lingoas Latina , e Grega , ninguém oexcedia:

Logrou em Roma, ílngulares eílimaçoens , e teve occa-

fioens repetidas , em que oílentou a fua noridiífima elo-

quência , e vaftiíííma erudicçaõ
, já nas efcollas publicas,

já nas Academias particulares. Concorrerão cm íeu tem-

po , ramofos Varoens , como Paulo jovio , Pedro Bem-

bo
,
Jacobo SaJoleto, e outros , que feefmeravaõ , e cre-

ciaò à fombra de Leão X. Pontífice íuaviffimo , e grande

Protector dos homens fabios. Pelo mefmo tempo , ie a-

chava em Roma , o noíío grande Portuguez , Dom Je-

ronymo Ozorio , e efte , e Dom Miguel , erao íem con-

troversa , nas letras humanas , as duas Eílrellas da pri-

meira grandeza naquella Corte, fuperiores a toda a com-
paração ; fó competiao entre fi , e fe dizia geralmente,

que
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que Domjeronymo, pela gravidade , copia

, pureza, e Dia 5.,

elegância do eftyio , era melhor Orador, cjue Dom Miguel;
,

e cjue Dom Miguel, pela felicidade, e facilidade, cadencia, e '

galantaria , com que fazia os verfos , era melhor Poeta
,
que

Domjeronymo : A eíie chamavão hum novoTulio,ao

outro, hum novo Marcial. Ambos nos deraõ nas fuás o»

bras
,

patentes monumentos defta verdade, pofto que D*

Miguel, entregue todo aos empregos públicos , não teve

lempo de imprimir mais obras, que hum lo poema La-
tino , em louvor da agua da prata de Évora , mas com
verfos, verdadeiramente de ouro. Voltou a Portugal, e

ElRey Dom Manoel, muito pago da fama
,
que delle corria,

o recebeo com grandes eítimaçoens , e o fez voltar logo

a Roma, com o caracter de íeu embaxador , ao fobredi-

to Pontífice , Leaõ X. para aííiftir no Concilio Larera-

neníe , e depois proleguio com amelma embaxida a Adria-

no VI. e Clemente VII. E voltando outra vez a Portu-

gal , em tempo já ddKey Dom Joaõ 11 í. O mefmo Rcy

o nomeou Bifpo de Vizeu , e Dom Miguel foube me»
recer , e confeguir no leu agrado, taõ intimo lugar, que

era o feu Valido fem controverfla , e como atai o fez El-

Rey feu Efcrivão da Puridade, cargo defuma confiden-

cia , e authoridade nefte Reyno. Nefte cílado íe acha-

va
,
quando o Summo Pontífice Paulo III. por inter-

venção de feu fobrinho , o Cardeal Alexandre Farnezio,

o nomeou Cardeal do titulo dos Santos doze Apcítolos.

Chegando a Portugal a noticia deita promoção , íe refen-

tio grandemente ElRey , de fe haver conferido aquella

dignidade a hum Vaffillo , e Miniftro leu , íem primei-

ro fe lhe dar parte, nem íe ouvir o feu parecer , nem
efperar o feu confentim^nto. Por eftas , e por outraí

razoens , ainda de mais alta politica , lhe ordenou ElRey,

que não aceitaííe a mercê, que o Pontífice , lhe fazia.

Acreceo a efta refolução , moítrar-fe ElRey pezado, e

penfativo , como quem diííimulava ofTenla3 , e meditava

vinganças. Via-fe em grande aperto o Bifpo Dom Mi-

guel ,• porque obedecendo ao preceito delRey
,

perdia a

graça do Pontífice , e ficava na delRey mal feguro , ou

certamente defeahido. Neítes termos tomou huma refo-

lução
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Dia 5. luçao, por extremo afpera, e forte. Efcreveo de letras gran-

ja

des na porta da fccretaria de Eftado eftas palavras : Naõ que-

•* *
ro. E furtivamente fe embarcou para Ronn a, e diípoz com
tão advertidas prevençoens a jornada ,

que ElRey lha não

pode impedir
,
por mais que o procurou , com exquihtas

diligencias. Difcorreo-fe variamente fobre efta acçaõ do

Bifpo : Huns dizião ; cjue era grande força querer ElRey

impedir a hum vaífallo benemérito aquella honra , a que

afpiravão ainda os mayores Príncipes : Outros pelo con-

trario diziao: que era coufa dura fazerfe tão dependente

de outra Corte, contra vontade delRey, hum Miniftro , a

quem erao notórios todos os fcgredos do Reyno
,
que o

mefmo Rey lhe havia confiado : Eftes
,

parece
,
que dif-

corrião melhor , e ElRey o entendeo tanto aííim
,
que lo-

go rompeo em graves demonftraçoens. Mandou que o

Bifpo foífe exiraminado , e defnaturalizado do Rcyno , e

que foífem fequeftradas as rendas do Biípado de Vizeu

,

e prohibio com rigorofas penas a todos os feus vaffallos,

qualquer trato , ou communicação com o mefmo Bifpo.

Entretanto navegava elle para Roma , onde foi recebido

com grandes eítimaçoens , e correndo o tempo (que tudo

gafta) veyo a temperar-fe em grande parte o deiabrimen-

to delRey , e o Cardeal teve , em quanto vi veo , altos

empregos, nos quaes moftrou fobidcs realces de prudên-

cia , e valor. Paulo II!. e Júlio também 111. o admiti-

rão aos negócios mais Íntimos , e relevantes , e ouviaõ o

feu parecer com admiração , e o feguiaõ com bom fueceífo.

Foi Legado a Veneza, e depois a R avena , e em huma,

e outra Legada , fe houve com tal temperamento, que

nem o rigor orfendeo a piedade, nem efta excluhio a juf-

tiça. Era , em fim , aclamado geralmente por Varaô

iníigne , e confumado nas feiencias , e experiências , e fo-

bre tudo , na integridade , e pureza da vida. Em mayores

annos confeguio o titulo de Santa Marta iram Ttbertm^

e junto da mefma Igreja , edificou hum fumptuofo Pa-

lácio , e nelle retirado a vida particular , viveo alguns

annos , e dizia Que fá allt vhera como Ftlofofo Cbrifião.

Morreo nefte dia , anno de 1 y 56. Jaz na fobredita Igre-

ja de Santa Maria.

IV.
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Dia $.

IV d
?L V ' Junho,

NEfte dia ,(anno de 1507. naceo em Abrantes o In-

fante Dom Fernando , filho delRey Dom Manoel,

e de íua fegunda mulher a Rainha Dona Maria. Foi Du-

que da Guarda. Delle diremos em outro dia. vembro°

SEXTO DE JUNHO.

I. Recebe EIRey Dom JoaÕ HL o Collar da Ordem do Ta*

ZCJQ.

II. hamofo Dom JoaÕ de Cafiro Vtce-Rey da índia,

III. Dom Joaõ Efleves da Azambuja , be creado Cardeal»

IV. Nace EIRey Dom JoaÕ HL
V. Nace o Senhor Dom Jozè Príncipe do BraziL

VT. Morre a Infanta Dona Marta filha delRey Dom /ff*

fonjo HL
VIL Frey LeaÕ de Santo Thomaz,

I.

EZEJAVA o Emperador Carlos V. que EI-

Rey Dom Joaõ III. de Portugal
, quizeíTô

entrar na Ordem do Tuzaõ, de que o mef-

mo Emperador era Gram Meítre ; e pofto

que EIRey fe efcufou por varias vezes ,.fo-»

rao tanta; as inftancias do Emperador , que houve dè

condeícender com a fua yontade , na conlideraçaõ , dê

que fe outros, entrando naquella Ordem, recebião hon-

ra , eile lha dava. Deítinou-fe efte dia
, que foi Domin-

go , do anno de 1 546. para as ceremonias da entrada,"

que fe fizeraõ na Capella Real , aíííftindo os Infantes D.

Luiz, e D. Henrique, e toda a nobreza da Corte. Fez-

le a função com grande pompa , e EIRty fenaõ quiz

obrigar a trazer o Tuzaõ mais ,
que na veípora , e dia

de Santo Andiè Protector da Ordem. Celebrando-fe
,

pouco
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Día6. pouco depois , Capitulo geral delia na Cidade de An-

d
jj

vers, nomeou ElRey feu Procurador ao Duque de Saboya
' feu fobrinho.

ii.

DOm João de Caftro , heroe da primeira grandeza
,

fingular entre os mayores ,• generofo ramo da ex_

ceifa Arvore do feu appellido : Nos primeiros annos fu*

gio a íeus Pays , e paliou a Africa , todo eíquecido dos

carinhos da natureza, todo amante dos aplaufos da fama,

militou naquella guerra nove annos, com illuftre nome,
e merecida reputação. Dom Duarte de Menezes , Capi-

tão de Tangere , o armou Cavalleiro , a ufo daquelles

tempos, gofande-íe muito, de dar, e receber aquella hon-

ra* Voltando a Portugal, fe ofTereceo a jornada de Tu-
nes , em que fe achou , e procedeo com eftremado va*

lor , e igual defentereífe , naõ querendo aceitar hum dona-

tivo
, que o Emperador Carlos V. mandara repartir pe-

los Fidalgos Porruguezes , que acompanharão naqueila

jornada , ao Infante Dom Luiz. Paífou a primeira vez à

índia com feu cunhado Dom Garcia de Noronha ,. quan-

do foi por Vice Rey daquelle Eílado , e em todas as ex«

pediçoens, e emprezas de mar, e terra
,
que entaõ oc-«

correrão, moftrou
,
que era na Afia, o mefmo que fo-

ra na Africa, e na Europa, fempre brioío , fempre def-

temido. Acompanhou a Dom Eftevaõ da Gama na jor-

nada, que fez, ao mar Roxo , e porto que nella , naõ

teve emprego o feu valor , por falta de occaííaõ , teve-o

ajfua curioíidade ,• porque de hida , e volta, foi toman-

do o Sol, obfervando os rumos, medindo os grãos, e fi-

lofofando fobre as calidades do mar Roxo , e crecentes

do Nilo , e outros íegredos naturaes , de que compoz

( naõ menos felice na pena, que forte na eípada ) hum
erudito tratado, que dedicou ao Infante Dom Luiz, com
quem fe criara , e aprendera as primeiras letras nos pri-

meiros annos. Voltando a Portugal , o nomeou ElRey

Dom Joaõ III. General da Armada de guarda Certa , e

nerte emprego , logrou dous iucceífos , íumrnamentc

piauíivel
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plsLiíi veiç. Infeftava hum Coííârio Francez os noíTos D,a ^-

mares com íete navios : Bufcou-o Dom loaõ , e íubre f
c j u j ir* í • Junho,

pornado combate , rendeo a Capitania inimiga , meteo J

dous aâvioi no fundo , e os mais regiraõ delire çádos.

Ameaçava o famoio Coííârio, chamado Buba Roxa, as

Coftaà de Heípanha, com formidável poder. Enp.iha-

raõ todo o teu marítimo em fua defençi , o fcrnpíMador

Carlos V. eEiRey de Portugal Dom!)o;iô III. Era Gene-

ral da Armada de Cafteíia Dom Álvaro Baçaò j da Por-.

tugurza , Dom Joaõ de Caftro , e ín^orporando-lc as

duas Armadas no Eftreito , ajudarão ambos os Generaes,

cpe unidos, eíperaíTcm o inimigo -

y
chegando noticia,

que efte com effeito , os demandava, rcloivco Dom Ál-

varo , retirar-fe ao porto de Gibaltar , tomando por pre-

texto
,
que era muito inferior o poder Cathoiico ao dos

infiéis , e que não fe devia anifear a huma derrota de

pC rigoras confequencias : Que o mais acertado era , con-

íervarem-fe as raoíías forçns inteiras, e deixar quebrar as

do inimigo em alguma facção
,
que emprendcííe

f
e que

entaõ
,

podei ia a fortuna oíferecer occí;ÍÍjõ de algum
bom fueceíío. Naõ admitio o General Pwrtugutz ei-

ras , e outras razoens do Eípanhol , e cheyo de gene-

rofoj b;ios, reíoiveo eíperar ío com a íua Armada a ini-

miga ; a qual , .por dileenção entre os Cabos mayores re-

troc.deo ao mefmo tempo na volta de Levante. Foi

fin^utarmente olonoía eira reíoluçaô do nobiliíTmno C>ú
tro , porque por elia triunfou dos inimigos , e dos ami-

gos também: Dos inimigos, porque os efperou três dias

com deíigual poder: Dos amigos, porque temerão acom-

panhados , o melmo perigo, que elle defprtfou , ficando

ío. Por eftas, e outras acçoens excellentes , e pelas gran-

des virtude*, e prendas moraes , e politicas
,
que na íua

peííoa reípiand^ciaõ , o nomeou EIRey Dom Joaõ III.

Governador da índia j cargo
,
que aceitou , com a glo-

ria lingular de o naõ haver pèrtendido. Os íucceííos mais

fa moios do feu Governo , referimos nos dia.s a que per-

tencem No fim dos três annos, lhe chegou ordem do
reeimo Rey Dom Joaõ, para profeguir outros trei, com
o titjio de Vice-Rry , e outras mercês e honras , que

Y fendo
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Dia 5; fendo g^ndes , eraõ muito diíiguaes aos ftus mc.ecimen-

u
to<í

»
rnns ncíT1 e^3s ^ e ^ e ^xou l°g r * r a morte

$
porque

•* gaitado dos inceífantes trabalhos
, padecidos nas prolixas

guerras
,
que em feu tempo perturbarão o Eftado , e de

outros di{ velos, e fadigas, que fempre acomp3nhaõ aos

que govemaõ , le readeo a huma aguda enfermidade.

Mandou logo chamar aos do governo da Cidade de Goa,

e as peíTbas de mayor graduação; que nella havia , e pe-

rante todos
,
jurou fobre os Santos Evangelhos : Que

naô era devedor , nem de hum fò cruzado , â fazenda

Real , e que de preíente fe achava fem dinheiro
, para

os gaftoi da doença , c que pedia lhe aíTinaíTcm para cl-

les do erário publico , huma defprza proporcionoda. Ef-

taa gentilezas de heróico defentereífc , foraõ huma nova,

e immortal coroa daqoelle famoííífimo Varaõ. E dizemos

nova : Porqac nem antes , nem depois, vimos exemplos

femelhantes. Separado dos cuidados públicos, fc recolheo

com Saô Francifco Xavier , a tratar do negocio da íai-

vaçaõ , e foi íingular ventura achar-fc com taõ dcftro pi-

loto para taõ perigofa tempeftade. Nos íeus braços ren-

de© a vida , com grandes demonftraçoens de piedade , e

devoção , nefte dia , anno de 15 48. Foi feu corpo de»

pofitado no Convento de Saô Francifco de Goa , e de-

pois tresladado á Capella de Bemrica , onde tem nobilif-

íima fepultura.

ih.

NEÍle dia, anno de 141 1. o Summo Pontífice Joa5
XXIII. creou Cardeal do titulo de São Pedro ad vin-

cula a Dom Joaõ Efteves da Azambuja , iníigne Por-

tuguez, que depois trocou pelo de Santa Eudoxia. Delie

ScVro!

Ja"
j* diffemos em outra parte.

IV.

NO mefmo dia , anno de 1792. naceo no Paço da

Alcáçova de Lisboa , o Príncipe Dom Joaõ ,
que de-

pois III. do nome foi Rey de Portugal , filho delRey D.

Manoel

,
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Manoel , e de fua fegunda mulher a Raynha D. Maria, Dia 6.

Ao tempo do leu nacimento fe defatou huma terrível tor- .
c

'

menta de chuvas, relâmpagos, trovoens, e rayos
, qual

nunca haviaõ vifto os antigos.

NFie mefmo dia , anno de 17 14. naceo em Lif*

boa o Senhor Dom Jozè Príncipe do Brazil , filho

delRey Dom Joaõ V. noífo Senhor, e da Raynha
D. Marianna de Auftria. Foi bautizado pelo Cardeal da

Cunha , Capcllaõ mor , Inquifidor Geral ; Padrinho

Luiz XIV. Rey de França, de que foi procurador o leu

Embaxador Extraordinário o Abbade de Mornay ; Ma-
drinha a Infanta D. Francifca , com procuração da Em-
perarriz Amália.

vi.

A Infanta D. Maria, terceira filha dos Reys Dom Af-

fonfo III. e D. Brites, naceo no dia da Apreíen-

taçaõ de NofTa Senhora 1 1. de Novembro de 1 264. Naõ
tinha ainda perfeitos cinco annos

,
quando foi aprefenta-

da a Deos no Moíreiro das Donas , Concgas de Saõ Joaõ,

junto ao de Santa Cruz de Coimbra. Creou-íe na fanta

diíciplina de fua tia a Senhora D. Conftança Sanches , e

no meímo Moftciro viveo, íem fair fora, e morreo nef-

té dia, anno de 1304. Jaz em Santa Cruz da meima Ci-

dade.

VII.

FRey Leaô de Santo Thomaz naceo em Coimbra , foi

Monge, e duas vezes Geral da Ordem de Saõ Ben-

to , Lente de Prima de Theologia naqueila infigne Uni-

verfidade. Compoz as Conftituiçoens novas da fua' Reli-

gião nefte Reyno : Os dons tomos da hiftoria da meíma,
que «intitulou Btnedtúna Lufitana* Deixou outras obras

preparadas ao prelo : De Porúcu Salomonh. De Scala 'Ja-

cob, De Apparatu Sacro : &c. Falecco nefte dia, anno de

1651. Y ij SE-
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SÉTIMO DE JUNHO.

I. Principia em Lisboa hum cruel contagio,

II. Terremoto na me/ma Cidade.

III. Fundação do Mofteiro de Penha de França de Carmelitas

Defcalças da Cidade de Braga.

IV. A Madre Marianna da Fe.

1.

O mefmo dia , anno de 1 569. fe começou a

fentir em Lisboa hum terrível contagio
,
que

logo fe dilatou por todas as Províncias de

Portugal , e durou quatro para cinco mezes,

mas em Lisboa foi muito mayor o eílrago:

M>rriao cada dia quinhentas, feiscentas, fetecentas peí-

íbas, e no fim fe achou, que por todas paífaraõ de cin-

coenta mil. Crefceraõ as ervas pelas ruas a grande altu-

ra ,• naõ cabiaõ os mortos nas Igrejas , e foi precifo fa-

zerlhe covas pelos campos , e em cada huma íepultavaõ

acincoenta , e a mais. Talvez eftavaõ os corpos amorta-

lhados às portas das cafas dous , e três dias , fem haver

quem os levaífe à fepultura. De hum inftante para ou-

tro cahiaõ mortos os que eftavao em pè , e amenheciaõ

lem vida, os que fe deitarão faos : Andavão os homens

attonitos , e com geftos de defuntos , tropeífando a cada

paífo com imagens da morte , e com ella meíma. Por

falta da communicaça5 com as terras circunveíinhas , co-

meçarão a faltar os mantimentos, fendo objecto laftimo*

fo , ver os homens , e mulheres, velhos, moços, meni-

nos , desfazendo-fe em lagrimas , e perecendo à fome ; naõ

ceifou efte horrível açoute , fenao nos fins do mez de

Outubro do mefmo anno.

II.
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Dia 7*

TT
de

XL ' Junho.

NO mefmo dia , atino de i J7J* pelo meyo da tarde

cremeo a terra cm Lisboa com impulfo taõ furiofo,

c^ue lc abalarão todas as caías , e tudo o que nellas cita-

va, com temor, e aíTombro univeríaf.

iii.

N*Eíledia, anno de 1720. na Cidade de Braga , o

Arcebifpo Primas da mefma Cidade Dom Rodrigo

de Moura Telles benzeo , e lançou a primeira pe-

dra na Igreja do Recolhimento de Noíía Senhora de Pe-

nha de França, a qual , com o concurfo do mefmo Ar-

cebifpo , fe edificou Com tanta diligencia , que a 8. de

Dezembro do anno feguinte de 1721. em que a Igreja

celebra a Conceição de Noíía Senhora , benzeo o mefmo
Prelado adita Igreja , e celebrou nella a primeira Miíla

com grande folemnidade. Naõ fatisfeita porem a fua gran-

deza , e devoção , com a obra do Recolhimento , man-
dou nelle, no anno de 1724. fazer á íua eufta hum ma-

magnifico Convento,- e neíte dia , também fetede Junho,

do anno de 1727. fez erecção do dito Recolhimento de

Noíía Senhora de Penha de França , em Morteiro de Re-

ligiofas Capuchas Defcalças da Conceição, íendo fua pri-

meira Abbadeíía, a Madre Jozcfa Maria da Aííumpçaõ ,

Prioreíía, e Abbadeíía, que tinha (ido no Moftciro do Sal-

vador da mefma Cidade , da Ordem de Saõ Bento. No mef-

mo dia lançou o Arcebifpo o habito de. Noviças a doze
Recolhidas; e fe continuou , e feftejou eftà função com
hum triduo íolemne com grande luzimento,e magnificên-

cia, e defpeza do mefmo Prelado.

iv.

NO Convento de Santa Clara daVilla de Santarém
,

faleceo neftedia, anno de 1737, com cento , e no-

ve annosde idade , a Madre Marianna da Fé, natural de

Lis-
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Dia 8. Lisboa da Freguezia dos Anjos , Vigaria que foi do

^e mefmo Convento > onde recebeo o habito no anno de
Junho.

1<j 7 ^ > tendo já quarenta, e cinco de idade»

OITAVO DE JUNHO.

I. Padre Manol de Efoas.

II. Nafce a Infante D.Marta.

III. Dtogo Martins da Co(la.

IV. Batalha do ^Ameixial , 0# Canal.

V. Fr. Pev^ro <& Madre de Deos.

VI. ^»»fl Marta de Sao Jozè.

i.

Padre Manoel cie Elvas , Cónego íleular da

Congregação de S. Joaõ Evangelina, nafceo

em Lisboa de Pays muito illuftres,eftudouem

Pariz , onde fe graduou Doutor em ambos di-

reitos , e voltando para Portugal fe fez Sa-

cerdote, e foi logo provido em huma grande Abbadia no

Arcebifpado de Braga. Nellareíídia como perfeito paftor,

porque aííentava efte cargo fobre os dous folidos funda-

mentos, que tinha de Letrado, e virtuoío. Acabou de cear

huma noite com hum irmão feu mais moço
, que levara

para a mefma reíidencia j e depois recolhendo-fe cada

hum para o feu apofento , alta noite acordou o Abbade,

e ouvio fentidas vozes de feu irmaõ. Levantoufe fobrefaU

tado , achou as caías às eícuras fora do coílumado , ten-

tou as portas, e janellas , e achou que tudo eftava fecha-

do : Chamou pelo irmaõ , e naõ lhe refpondeo , cha-

mou os criados , acenderão luz, e com ellas entrou no a-

pofentodefeu irmaõ , e achou os veílidos junto da cama,

mas o irmaõ naõ apparecia. Naõ houve parte , nem re-

canto nas cafas altas, e inferiores
,
que fenaõ viííe: as por-

tas , as janellas, os poftigostudo fechado por dentro, o teóto,

c pavimento das cafas fem rotura: Tudo ifto via com evi-

dencia
,
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ciência > eo irmnõ com evidencia faltava ; fendo o$ feus^iag.

meímos olho* teftemunbas juntamente de que era impoííi- {*

veí a fahida , c de que havia iahido. Em fendo dia, pro-^

corou-k pelo circuito da cafa , e pelos lugares vifinhos
,

peia Província, pelo Reyno todo, e ainda peloi cftranhos,

íem )á mais fe poder defcobrir nem rafto, nem noticia de

tal homem Entendeo-fe, ^ue cm corpo , e alma fora cha-

mado a juízo , e levado por impulfo , c braço fuperior.

Foy tal o palmo , e fentimento do Abbade , que nunca

maia o viraô rirem fua vida. Tratou de renunciara Ab-
badia , repartio em elmolas o que tinha , e icm dar con-

ta a peííoa alguma da fua refoluçaõ
J
caminhou a pè pa-

ra Viílar de Frades a pedir fer , como foi , admitido ao

grémio da Congregação dos Cónegos fecalarcs. Na ob-

íervancia dos feus Eftatutos , na frequência do Coro, nos

exercícios da humildade, e caridade
t
nenhum era , nem

mais fervorofo, nem primeiro. Teve grande dom de la-

grimas , e muito alta , e continua oração , porque ainda

quando tratava com os homens, naõ-fe apartava de Dcos.

Foi iníigne nnftre de efpirito , e illuftrava juntamente a

juftos, e a peccadores ; moftrando a eftes o caminho da

verdadeira penitencia, áquelles o da mayor perfeição. Ef-

tas heróicas virtudes atrahirão a li , naquelles tempos, os

olhos de toda a Congregação ; a qual o collocou em dif-

ferentet Reytorias , e três vezes o elegeo Geral $ e nef-

tes cargos [como em lugar mais alto ] fe defcobrio melhor

o preço do feu talento. Sendo Reytor de Sunro EJoy de Lis-

boa ordenou á inftancia do Cardeal Infante Dom ArFonfo,

deqncm era Confeííor , o primeiro officio das Horas Me-
nores de Nofla Senhora

,
que fe imprimio nefte Reyno,

como confta da primeira folha delle. Quando foi a pri-

meira vez Geral , fuecedeo furtarem da Cafa de Saõ Ben-

to de Xabregas huma Cruz de ouro , que dera EIRey
Dom Aífonfo V, e fazendo as juftiças exquiíitas dcli-

gencias por efpecial recomendação delRey Dom Ma-
noel , todas foraó fem effeito

;
pelo que andavaõ trif-

tiííimos todos os Cónegos, ló o Padre Manoel de Elvas,

que como Prelado devia rer a mayor parte na dor, e

no diívelo , dizia com muita paz , e fegurança
,
que a

Cruz
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1 ?i Cruz h \iá de spparecer por intcrceíTaõ de Sanio Anto-

r nio. E i trile devotiílimo d;fle grande Sanco , advogado
"^ ' das chufas pcídidás , em Que também pedem entrar as

fustada* | e depois de dizer tres Miffas , invecando com
muita fé , e devoção o ku patrocínio (guiado fem ciuvi-

da de luz fuperior ) mandou hum Cónego
,
que foííe

correr ., e examinar as eftabgens da Villa de Setuval ; o

qual afíim o fez , e depois de fe defvclar quanto pede na

dcligncia, soltando já de Sauval , defeonfiado de achar

o que buícava , lhe íahio^ hum Reíigiofo de Saô Fran-

cifeo ao encontro, ao paieceree trinta annos
,
que lhe

.diííe: Tornay Padie 4 ejfalapem dincle Jahtfles , que no i ao

de hum tanho acharm o q ./? bufcais. Voltou logo à eftal-

lagem, e achou ^ Cruz no lugar advertido. Sahio a <i:?r

g aças ao rvíligioíoíj.-ic naõ o achou, nem noticia al-

guma delle. Teve- fe por f;m duvida, qce tua Santo An-

tónio , e as circnnílanciar, aflim o moíiravão com evi-

d -oh. ERey Dom Manoel, e tr da a Corte , tatav.õ

ao Padre Mino.l cW.JEWas com fu risma eftimaçaõ , e co-

mo a homem , erra. quem reíplandecia igualmente a fa-

bedoria , e a faatUade. r Q meínio Rty com frequência

p mandava r.ífiftit , e votar no Conítlho de eftado , e ou-

via as fuás razoens com grande atenção
,

porqu? íabia

que fallava fem refeito, fem amor, lem ódio, ian con-

veniência , efem inveja ; aif^ctos , de que rira vez fe

achao delpidps o; Coofelhtirof. O meímo Rty o no-

meou B.iípo *la Guarda- ; e fendo efta eleição geralmente

aplaudida de todos, ló do eleito o naõ foi
,
porque naô

aceitou aqueila dignidade. Com quiíí noventa aonos d«

idade , e cincoenta , e oito de Cónego Lcular , mor-reo

fantamente neíle dia de 1538. em Santo Eícy de Lisboa,

onde jaz fepulrado com grande d»ílirjçaõ.

ir.

NO mefmo dia em Sabbado , anno de ijzi. ás ícte

horas da tarde , naceo em Lisboa a Infante Dona
MaiUj tiiha dos Reys Dom Manoel, e de lua terceira mu-

lher
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lher a Rainha Dona Leonor

,
para grande bem de Por- Dia S.

tugal , e credito da Nação Porcugucza , como diremos , .

em outro dia. \
lo. de

Outubro-

III.

Diogo Martins da Coita de idade de vinte annos
,

natural da Praça de Mazagaõ , filho de Gafpar Al-

vares Faleiro , Cavalleiro Fidalgo , e profeíío ma Ordem
de Chrifto, e de fua mulher D. Ifabel Rodriguez da Coi-

ta; fervia a EÍRey noíío Senhor naquella Praça contra

os inimigos da Fê, com hum cavallo feu. Foi cativo em
huma peleja

, que houve entre os Portuguezes, e Mouros
em 16. de Mayo de 1719. no campo chamado do Fa-

cho das Lagens , ficando debaixo do cavallo, que lhe ma-
tarão , naò íendo poílivel nunca livrallo por mais dili-

gencias, que os noííos fizeraõ
,
por ferem os inimigos mais

de quinhentos de cavallo , e outros tanto3 Infantes. Seu

irmão Fernão Gonçalves da Cofta , também Cavalleiro

da Ordem de Chriíto , no anno de 1 7 1
3. lhe tinha ajuf-

tado o feu refgate , e hindo Diogo Martins da Cofta,

que íe achava cativo em Mequinez, pedir licença, e car-

ta para Tituam a EÍRey, efte lhe perguntou fe era Mou-
ro , ou Chnftaõ ? e refpondendo elle : Chrijíaõ por

graça de Deos : ElRey lhe diííe : fe te converteres à mtnha

Ley , te deixarei com vida j a que elle repetio
,
que ne-

nhuma cotifa o obrigaria a deixar a Religião , que projeJfava-y

íobre o que mandou ElRey
,
que lhe deitem huma cara-

vina, e difparando-a não deu fogo,- e pedindo outra lhe

fuecedeo o mefmo. Vendo Diogo Martins, que fem du-

vida lhe tirava a vida a barbaridade daquelle Príncipe ,

começou a pedir perdão dos feus peccados a Deos noíío

Senhor, batendo muitas vezes nos peitos ; e perguntan-

do ElRey aos íeus
,
que era o que fazia aquelle Chriftão;

e dizendo-lhe
,
que daquelle modo pediao os Chriftãos

milericordia a Deos , mandou
,

que lhe deífem muita

bofetada j mas naõ íatisfeita aifua tyrania com efte géne-

ro de tormento, mandou, que todos os da fua guarda lhe

atiraíTem -

}
o que logo executarão fazendolhe o corpo em

Z pedaços.
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Dia 8. pedaços. Depois do que todos os Príncipes da Corte ,

? que eftavão com ElRey , e os da íua guarda , atracando
J

; os alfanges , lhos metião no corpo para os banharem

de Tangue Chriftão, e alimpando-os , os tornavâo a en*

fanguentar , fazendo difto aclo de religião. Eftcve o ca-

dáver expofto a efta barbaridade defde as nove horas da

manhãa arè às trez para as quatro da tarde, em que foi

levado para o Convento, que os Rcligiofos de São Fran-

cilco Recoletos tem na mefma Cidade de Mequinez , os

quaes o fizeraõ fepultar em hum fitio fagrado
,
que fica

huma legoa diftante da Cidade , onde fe coftuma dar fe-

pultura ao> Religiofos , e Chriftãos. Succedeo efte caio

nefte dia , anno de 17*3.

IV.

NOs princípios de Mayo de 1Ó63. fahio de Badajos

hum poderofo Exercito, de que era Capitão Ge-

neral D. Joaõ de Auftria , filho de Filippe IV. havido

fora de matrimonio: Governador das Armas o Duque de

Saõ German : Meftre de Campo General, e General da

Cavallaria D. Diogo Cavallero : General da Artelharia

D. Luiz Ferrer Conde de Almenara: Os Meftres de Cam-
po , e mais Officiaes, todos eraõ efcoihidos por Dom Joaõ

de Auftria, e conhecidos delle , no largo curfo de mui-

tos annos de guerra. Conftava o exercito de doze mil

infantes, íeis mil, e quinhentos cavalios , dezoito peças

de artilharia , grande numero de moniçoens , e manti.

mentos , conduzidos em trez mil carros , e outro gran-

de numero de bagagens. Com efte poder veyo D. Joaõ

de Auftria fobre a Cidade de Évora , e a debelidade das

fuás muralhas , e a difeordia , e muito mais a imperícia

dos Cabos, lhe facilitou o rendimento, em poucos dias

de expugnaçaõ. Foi efta empreza para Dom Joaõ de

Auftria, de mais eftrondo,queefTeiro,- antes por ella def-

acreditou em grande parte a opinião , que havia adque-

rido de Capitão , naõ menos fabio ,
que valerofo. Di-

ziaõ os que o cenfuravaõ : Que penetrar hum Paiz ini-

migo , íem render primeiro as Praças fortes
,
que lhe í\-

cavaõ
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eavaõ nas coftas (como fuccedia nefte cafo ) era erro in- Dia &
dcfculpavel, e contra todas asleys da milícia : Que ain*-

"

da era erro mayor , empregar o Exercito na expugnaçaõ

de huma Praça ( em que naõ coníiftia a fumma da em-
preza ) tendo à vifta [ como também fuccedia hum
exercito numerofo : Que fe em Évora fofíe , qual devia

fer, a reíiftencia, por força fe lhe havia de deminuir o
leu Exercito , ficando ao mefmo paíTo , fuperior o nolTo

,

e arbitro da campanha : Que no cafo, que Évora fe ren-

deífe facilmente ( como fuccedeo ) fempre fe feguia hum
de dous males, qualquer delles infuperavel

;
porque fe os

Caftelhanos fe dilataííem em Évora , era fácil aos Por-

tuguezes cortarlhe os combois , fem os quaes naõ fe po*>

diaõ fuftentar ; e fe quizeífcm retirar-fe logo, ou haviaõ

de deixar Évora preíidiada, ou naõ , fenaõ ? Que fruto

tiravaò de a haver oceupado? Se lhe deixaíTem preíídio

[
que por força devia fer numerofo ] também por efte

modo , fe deminuia o feu exercito , e fe punha às in-

vaíoens do noíTo
,
que cada dia fe engroçava mais com

os foccorros das Províncias dó Reyno , e eftava no feu

próprio Paiz, que he huma ventagem grande. A experi-

ência comprovou o infalível defta ceníura : Porque fe-

guindo os Caftelhanos efte ultimo partido da retirada
,

nella acharão a fua deftruiçaõ. Alguns diíTeraõ
,
que o

mayor erro de Dom Joaõ de Auftria , fora , naõ arrazar

aquella Cidade ; mas fallaraõ com leve juizoj porque ha-

vendo fe ella rendido a partidos, feria faltar à honra, e

à fé publica, o quebrallos. Quanto mais, que, arrazada

Évora, fe Dom joaõ de Auftria voltaíle para Caftella fem
outra operação

, que acçaõ mais inglorioía , e menos
útil? Se quizeííe profeguir pelo inteiior do Reyno

, que
temeridade mais arrojada? Diziaõ os Autbores defta opi«;

niaõ , que , arrazada Évora , feria provável conquiftar

Lisboa, ou Setuval, Mas eftas idèas faõ muito mais fá-

ceis de propor, que de executar • marchas tão dilatadas

por terras de inimigos com hum exercito, picando-lhe a

retaguarda, e cortando-lhe os Combois , era hum pe-

rigo manifefto de perderfe inteiramente. Para conquif-

tar Lisboa , era precifo ajuntar fachinas baftantes a cegar

Z ij hum
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Dia 8. hum taõ largo , c profundo foífo , como o tejo lhe for*

*v ma; entrar Setuval , feria naquelle tempo fácil , mas
' também era fácil ao Caftello de Saõ Filippe arrazar em
poucas horas a mefma Villa , involvcndo nas fuás minas

os que eftiveííem nella. Acrece , que para alli fe conferva-

rem , dependiaõ dos foccorros do mar, que fempre íaó in-

certos , e perigofos. Quanto mais
,
que por aquelle tem?

po , naõ fe achava Elpanha com forças marítimas
, que

baftaífem a fe fazer alguma relevante operação. Donde
vimos a tirar por coníequencia infallivel ,quc nao pôde

conquiftar-fe hum Reyno , fem confeguirem primeiro

os invafores huma , e muitas vidorias. Occupada, pois,

a Cidade de Évora pelo exercito inimigo , fahio o noifo

cm campanha: confiava de onze mil infantes, etrezmil

cavallos , e quinze peças de artelharia, com todas as mo-

niçoens competentes. Era Governador das Armas D. San-

cho Manoel, Conde de Villa flor : General deCavallaria,

Diniz de Mello deCaftro : Da Artelharia , Dom Luiz de

Menezes : Governador das Armas eftrangeiras , com ex-

ercício de Meftrc de Campo General , o Conde de Schom-

berg. feguio o exercito a marcha, fem alguma oppofiçaõ,

e depois de tomar vários portos fe alojou, lobre o^ Odege-

be, Rio, que nafce na ferra deOífa, e corre huma legoa

diftante de Évora. Marchou ao mefmo tempo Dom Joa5

de Auftria, na volta do mefmo Rio, e ria paífagem del-

le padeceo tamanho eftrago da noífa Artilharia
,
que fi-

cou o campo cheyo de corpos mortos , entre os quacs*

Lhe, foi muito fenfivel a perda de Dor» Gonçalo de Cór-

dova , irmão do Duque de CeíTa , e Cavalleiro de gran-

des efpcranças. Marchavaõ os dous exércitos à vifta , de-

minuido já o do inimigo, aílím pelo eftrago, que padece,

ra na paífagem do Rio , como pelo prezidio
,
que deixa-

ra em Évora, de trez mil infantes , e oitocentos caval-

los , à ordem do Conde de Sertirana , Italiano de grande

valor , e reputação. Mas nem por iílo lhe levávamos gran-

des ventagens , antes o corpo da fua Cavallaria quafi do*»

brava o numero danofTa , c na Infantaria pouco excedía-

mos j era , porém , taõ uniforme , e taõ ardente , em
todos os nolíos foidados, o dtiejo de pelejar, que jà nel-
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le annunciavaõ a viótoria. Achava-fc Dom Joaõ deAuí-^^S.
tria nefte dia pela tarde aquartelado com a mayor parte y f

do exercito em hum monte taõ eminente , que ciJe meí-

mo o comparou ao Caftello de Milaõ , e na carta , que

clcreveo a EIRey feu pay depois da batalha , lhe dizia

:

Que nao formara a natureza melhor , nem mais Jegura Pra*
ça de Armas do que aquella eminência: Por outras eftava

dividido o refto do exercito , e em todas o atacarão ao

mefmo tempo os noííos , iobindo ( dizia também D. Joaõ

de Auftria na mefma carta) como gateando. Sobiraõ,

em fim
,
por entre chuveiros de balas , e a pezar de du«>

ra refiftencia chegarão ao alto daquelles montes , ccora-

batendo-fe já corpo a corpo , fem ventagem delitio, foi

taõ vigorofa a impreíTaõ que fizeraõ nos inimigos
, que

em breve efpaço os defeompuzeraõ , e derrotarão. Naõ
valeo a Dom Joaõ de Auftria

,
para os deter , o defmon-

tarfe valerofamente do cavallo , e exporfe aos mayores

perigos, ate que , cedendo à fortuna, íe retirou para Ar-

ronches
,
quando já faziaõ o mefmo os feus efquadroens,

em confufo , e defordenado tropel. Valeo a muitos a

fombra da noite. Ficarão na campanha mais de quatro

mil mortos: os prizioneiros paífaraõ de féis mil, entran-

do no numero de huns ,e outros, muitos Meftrcs de Cam-
po, Coronéis ,Comiffarios geraes , cCapitaens de cavai-

los , e de Infantaria , e muitas pcííoas de grande qualida-

de , em que entrarão o Marquez de Liche herdeiro de

dous Validos , e cinco vezes Grande de Efpanha : Dom
Angelo deGufmaõ , filho do Duque de Medina de las Tor-
res: o Conde de Efcalante : E das tropas eftrangciras , o
Conde de Fiefco, o Conde de But, o Conde de Locesquein:

Tomaraõ-íe oito peças de artelharia
,
que eraõ ai que a-

gora trazia o Exercito , hum morteiro
,
grande quanti-

dade de armas, mil e quatrocentos cavallos, que fe tre«

pularão pelas companhias, fora outros muitos , de que

fenaõ fez lifta , pelos tomarem 01 Paizanos , e diverti-

rem os Toldados. Mais de dous mil carros carregados de

preciofas altayas , em que entrava quantidade de prata,

ouro, joyas. Dezoito Carroças , trez de D. JoaÕ de Auf-

tria , a íua íecrecaria , em que fe acharão fegredos muy
impor*
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Dia 8. importantes : doze bandeiras de Infantaria -.quantidade de

I

Eílendartes dacavallaria , entre elles o de Dom JoaÕ de
' AuhVria , com as Armas Reaes de Caftella

,
por huma par-

te cuílofamente armadas, e da outra huma empreza, que

moftrava hum Sol em campo azul dando refplandorà Lua
entre as Eftrellas, com huma letra , que dizia : Si no es

Sol> fera Deidad. Morrerão mil Toldados Portuguezes , e

quinhentos feridos. Foi íingular ofentimento, que caufou

a morte de Manoel Freire de Andrade , General da Caval-

laria da Beira, por feu grande valor, actividade > ezello.

Chegou no dia feguinte a Lisboa a nova da victoria pe-

lasonze horas da noite , e logo as luminárias converte-

ra© a noite em dia, e o alvoroço defterrou a trifteza , e

receyo com que geralmente eftavaõ todos
,

pela difgraçá

da perda de Évora , e contingência do fucceíío da bata-

lha.

v.

Rey Pedro da Madre de Deos , da Ordem de- Saõ

Francifco no Eitado da índia Oriental , foi Portu-

guez , e Leigo na profiííaõ , mas naõ nas virtudes , e

no efpirito , e zelo da íalvaçaõ das almas. No anno de

161%. íahio pela Cidade de Baçaim com hum Crucifixo

nas mãos, e huma corda ao pefcoço, e com a eíficacia

das fuás palavras, e opinião da fua fantidade, fe conver-

terão , e reduzirão os moradores daquella Cidade ao Sa-

cramento da Penitencia, a que muitos naõ chegavaõ por

efpaço de vinte , trinta , e quarenta annos. Naõ fe po-

dendo lançar do eftalciro huma nào Real ao mar, por

mais forças, e diligencias, que fe tinhaõ feito, compa-
decido dice : Se ttveres fé , bafa efe Cordão de Saõ Fran-

çtfco para lançares ao mar efte Galeão : Ouvíraõ , creraõ

,

e aceitarão o confelho, e o Cordão ; o qual' atado á nào ,

e puxando por elle, logo dia dcfpedio para o mar com
grande Ímpeto, e velocidade. Foi muito contemplativo,

e favorecido de Deos , e de MARIA SantiíTima , de que

algumas vezes fe lhe viraõ mimos, e refplandores celef-

tes, Com os pobres era piedofifíimo , e não com o feu

corpo,
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corpo, que macerava , e caftigava afperamente ate cor-DiaS.

rer o Tangue pelo chaó. Negando-le a todas as coníola- *

çoens deíla vida , lhe deu fim em Baçaim nefte dia do J

anno de 1617.

vi.

NO Convento da Madre de Deos de Religiolas da Or-

dem Terceira da Penitencia , do lugar de Sa , ter-

mo da Villa de Ílhavo , faleceo n?fte dia , anno de 1737.

a Madre An na Maria de São Jozè , Abbadeíía a&ual do

meímo Convento , para cujo cargo foi eleita muito con-

tra Tua vontade em 11, de Julho do anno antecedente,

por fer a mais capaz para o reformar. Tinha de idade

íeflenta annos , e quarenta e cinco de habito , porque

de quinze o recebeu a 7. de Julho do anno de 1691. e

havia mais de trinta , que tinha renunciado toda a co-

municação, ainda dos léus mefmos parentes, empregan-

do-fe no exercício de todas as virtudes. Depois de mor-

ta ficou com todas as apparencias de viva
j
porque abrin-

do-Te-lhe os olhos os tinha claros j affentando-a ficava

fentada, e picando-a, lançou Tangue liquido , íendo ne-

ceíTario deTatar-íe-lhe a fita para o vedar. Todo o povo

a preconifou Abbadeíía Santa , e por evitar a perturba-

ção
,
que fazia o grande concurfo , Te lhe deu fepultu-

ra depois de quarenta, e oito horas de falecida.

NONO
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de

Junho.
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NONO DE JUNÍIO.

I. Venerarei Padre Jozê de Anchieta.

II. famofo Poeta Manoel de Gallegos.

III. Duarte Galvão.

IV. Dom Apolmar de Almeida,

V. Incêndio na Igreja de Saõ Francifco Je Lisboa.

VI. Principio da Terceira Ordem de Santo Agpjtinho no

Convento de no[fa Senhora da Graça de Lisboa.

VII. Celebra-fc em Goa o terceiro Concilio Provincial.

I.

VENERÁVEL Padre Jozè de Anchieta da

Companhia de JESU , novo Xavier da Ame-
rica Portugueza. Naquelle novo Mundo, fe

aplicou com difvelo incaníavel à converçaõ

dos Gentios , acompanhando efta grande obra

com raras , e cftupendas maravilhas. Obedecião ao im-

pério da fua voz as feras, as Aves, os Peixes, as nuvens,

os elementos. Ao toque da fua maõ, ou da fua roupeta,

fugiaõ a» infermidades , como as fombras da luz. Por

vezes foi viíto ao mefmo tempo em diverfos lugares. Ou-
tras fe fazia inviíivel

,
penetrava os fegredos dos cora-

çoens , fabia os fucceííos a muitas legoas de diftancia do

mefmo modo com que acâbavaõ de fucceder, e predizia

com certeza infallivel os futuros. Chorou amargamente
na America a perda delRey Dom Scbaítiao , no mefmo
dia

,
que efta fuccedeo na Africa, Multiplicava as cou-

fas, que fervem ao fuftento , ou as convertia em outras

de eípecie dirTerente , em benefício dos pobres , e dos

enfermos. Merecia eftes favores do Cco com huma vida

inocentiíTima , efmaltada de todas as virtudes em grão

heróico. Ardia em vivas chamas de amor de Deos, e em
defejos inflamadiílimos da falvação das almas , íingu-

larmente dos feus Gentios do Brafil : Por elles ( como
o Sol)
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o Sol ) andava cm continuo movimento , difcorrendo^ 1̂ $*»

fempre a varias partes daquelle vaftiílímo Sertão , cujos
T

f

fins fe ignoraõ atè agora , vencendo invencíveis dificul-

dades, íofrendo immenfos trabalhos , convertia , e bau-

tifava almas fem numero, fendo huma nova maravilha,

que pudcííe aturar tanto hum corpo fraco de complei-

ção , e atenuado com penitencias : Mas o ardor da Cari-

dade animava o débil da natureza. Aííim prefeverou qua-

renta ,e quatro annos, e aos feíTenta,e quatro de fua ida-

de, nefte dia, anno de i JQ7. cheyo de heróicas virtu-

des , e altos merecimentos, acabou felicifíimamente a car*

reira mortal. Jaz fepoltado no Collegio da Bahia. Com»
poz nos Idiomas Latino, Portuguez, Caftelhano, e Bra-

filico , muitos verlos a vários aííumptos , de piedade , e

devoção. Entre todos, he muy celebre, a vida de No£
ia Senhora em Poema eligiaco

,
por eftylo não menos

fuave , que elegante.

n.

MAnoel de Gallegos ,infigne Poeta do feu tempo,

a quem os Cafteihanos chamarão novo Camocns,
e Virgilio Portuguez, e lhe derão outros títulos não me-
nos iliuftres , mas bem merecidos de feu íingular enge-

nho, e admirável génio Poético , florida eloquência, c

viva diícriçaõ. Compoz vários Poemas , mas entre to-

dos , o que intitulou , 'Templo da Memorta , lhe fez im"
mortal a fua. Morreo em. Lisboa nefte dia, anno de

1665. Jaz na Igreja de São Lourenço.

III.

DUarte Galvão, nobre Cavalleiro, floreceo no tem-
po dos Reys Dom Joaô II. Dom Manoel , e Dom

Joaò III. aos quaes fervio em repetidas Embaxadas de
Roma , Alemanha , França , e Inglaterra. Cornpoz as

Crónicas dos dez primeiros Reys de Portugal: Foi man-
dado à índia por Embaxador ao Prefte João , aonde paf*

fou com trez filhos, que foraõ homens de grandes pren-

Aa das

»
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Dia 9. das , e fizeraõ nàquellas partes íinalados ferviços : Fa»

_ , leceo pa Ilha do Camarão , no mar da Arábia . nefte
Junho. 1-1J dia, anno de i 5 17.

IV.

DOm Apolinar de Almeida*, da Companhia de JE-

SU , natural de Lisboa , no feu nacimento preço-

nifado Bifpo , porque naceo com huma Mitra eftampada

na fonte direita , foi Doutor , e Lente de eferitura na

Univeríidade de Évora , onde foi Sagrado Bifpo de Ni-
cea ; e na Ethiopía padeceo martyrio em ódio de noíía

Santa Fé com os Padres Jacinto Francifco , e Francifco

Rodrigues , também Portuguezcs , e da mefma Compa-
nhia, nefte dia,, anno de 1638. Faleceo o Bifpo Dom
Apolinar coroado com as trez laureolas de Virgem , Dou-
tor , e Martyr. Foi irmaõ do primeiro Bifpo do Mara-
nhão Dom Gregório dos Anjos, Cónego Secular da Con-
gregação de Saõ Joaõ Evangelifta.

v.

NEfte dia de 1707. foccedeo o incêndio ,
que abra-

zou a grande Igreja de Sao Francifco da Cidade de

Lisboa , procedido de hum foguete , que 'de noite tinha

caido no teóto da mefma Igreja
,
que eftava defeuberto

para fe concertar. Em poucos dias ajuntarão os Padres,

e Irmãos da Terceira Ordem de Saõ Francifco , trinta

mil cruzados, com os quaes, e outros muitos de efmolas,

que foraõ concorrendo, fe reílaurou o Templo, e ficou

mais levantado, emageftofoi do que era antes da fua dei-

truiçaõ.

l

NÇfte dia , anno de 17.16'. em que foi Domingo do

Éfpirito Santo, fe celebrou íolemnemente no Con-

vento de Noíía Senhora da Graça de Lisboa Oriental o

principio^ e a promoção da Irmand ad: de Noíía Senhora

da
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da Graça ao eftado da Ordem Terceira de Santo Agoíli-E),

'

a 9'

nho, íendo nomeado para Comiflario delia o Padre Mef-. T„ ?'_.,_* . . _. . Junho.
tre Frey Joze de Santo António , e eleitos para Prior,

o Conde de Vai de Reys
,
para Subprior , Rodrigo António

de Figueiredo , Camarifta do Senhor Infante Dom Ma-
noel , e para Procurador Geral , Lourenço Filippe de

Mendoça , depois Conde de Vai de Reys. De tarde pro-

feffaraõ na mdma Ordem muitas Senhoras, e foi nomea-

da para PrioreíTa da meíma Ordem, a Senhora Condeíla

de Vai de Reys , e para Subprioreíía , a Senhora Dona
Brites Antónia Coutinho de Menezes.

VII.

"^J Efte mefmodia, anno de 1585. fedeu principio na
•**^ Sè primacial de Goa, ao terceiro Concilio Provincial,

celebrado na índia, em que prezidio o Arcebilpo Primaz

Fr. Vicente da Fonfeca, com aíííftencia do Bifpo de Cochim
Dom Matheus , e de outros muitos Prelados, e também
doArcebifpode Angamale Mar Abraham, por virtude de

hum Breve da Santidade do Papa Gregório XIII. que o
mandou vir a eíle Concilio

;
no qual abjurou os dogmas

Neftorianos
,
que feguia. Celebrou algumas Miífas con-

forme o Rito Romano j e acabado o Concilio voltou pa-

ra a Serra, onde paíTado algum tempo tornou a declarar»

íe difcipulo, efequaz do ímpio Neílorio.

Aa ij DECI-
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Dia 10.

Junho.

DECIMO DE JUNHO.

I. Santo Chrifto de Bouças,

II. Fr. Anfelmo Xuquer.

III. Peixes de monjiruofa forma , e grandeza.

IV. Horrendo Fulçaõ de fogo na Ilha do Pico,

I.

E antiquiflima em Portugal a fagrada Ima-

gem de Chrifto crucificado, que o mar lan-

çou nas prayas de Matoíinhos , huma legoa

de diftancia da Cidade do Porto. He tradição

conftante
,
que foi feita por Nicodemus,dif*

cipulo do Senhor, que como teftemunha de vifta , e cí-

cuitor excellente, faria fem duvida o retrato muito con-

forme ao Divino Original. O nufmo fc aíirma de outras

Imagens femilhantes , como faõ, a de Luca em Itália, a

de Burgos emCaftelIa. Faltava â noíTa Imagem hum bra-

ço, e por mais, que vários Efcultores fe esforçarão a fu-

prir com outro aquelía falta, nunca a obra fahiocom tan«

ta perfeição, que fuprife com igualdade a diíferença. Era

grande, por efte motivo , a pena , e deíconfolaçaõ dos

devotos , fuecedeo , pois , que andando huma mulher

junto do mar , vio na arca hum pequeno vulto. Naõ lhe

foube deftinguir a forma , mas conhecendo ,
que pela

matéria, fervia para o lume, voltando pa^a caía, o lan-

çou nas brazas ; e vendo
,
que cilas o refpeitavaò, e que

o lançavaõ de íí , ou reverentes , ou medroías , deu parte

daquella maravilha a peífoas de juizo,as qnaes com fácil

exame, conhecerão fer o braço, que faltava do Santo Chri-

fto : Afíim o comprovou a experiência: porque fem di{'-

ferença do outro ajudou com admirável proporção. Obra
o Senhor invocado nefta fanta Imagem continuas , e ra-

ras maravilhas.

II.
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Dia 10,

ÍT
de

XA * Jmiho

FRey Anfelmo Xuquer , natural deLisboa, Poeta , e

Humanifta iníigne : PaiTou a Alemanha , onde co-

nheceo Alexandre S.timo , então Legado naquellas par-

tes, que lhe foi aífeiçoadiífímo , e lhe fez grandes inftan»

Cias pelo levar conílgo a Roma
, por haver conhecido o

fcu talento , e virtude. Compor de Partu Vtvgtms doze

livros de verfo heróico Latino : Hum de Enigmas com
fuás explicaçoens , e outras obras

,
que fe confervaõ no

Real Convento de Thomar , da Ordem de Chriíto, cujo

fagrado Inftituco prorcííou : Succedeo fua morte no mef>

mo Convento , nefte dia , anno de 1662. com mais de

noventa de idade.

iii. i

NO mefmo dia, anno de 1580. fe vio no mar da

banda do Sul junto da Ilha de Saõ Miguel, huma
travada batalha de trez grandes peixes, que durou muito

tempo , de que refultou , fahir hum à terra de eftranha

forma, e grandeza. Era de noventa palmos decomprido,

dezoito de largo, e outros dezoito de alto, de cor preta,

a cabeça de quinze palmos, e de outros tantos a cauda,

com duas cintas, como de navio, por hum , e outro lado,

que podiao fervir de efeadas : as barbatanas crao como
grandes taboas , com cabellos a modo de fedas nas pon-

tas. Dizem , que ha muitos deites nas índias de Caftella,-

alguns annos antes , havia fahido na coita da mefma Ilha,

outro peixe, não conhecido, que tinha de comprimento,

cento, e vinte, e féis palmos, vinte, e quatro de largo, e

de alto quinze , e de bocca vinte, e cinco, cercado tam-

bém de cintas como de navio. O primeiro dir. andarão

cem homens cortando nelle com machados ,• no fegun-

do , cento , e cincoenta , e todos cortavão juntamente

huns de huma banda , e outros da outra , e outros em íi-

ma , fem fe eftorvarem huns aos outros. Tao monftruo-

fa era a fua grandeza ! Não íe lhe achou efpinha , mas
atava-
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Dia to.atava-fe aquelle grande corpo com quantidade de nervos

5 fortiífímos : quafi todo fe dcrrcteo em azeite , cjue de-

* ' pois fe experimentou fer efficaciíTimo remédio para varias

enfermidades.

IV.

OHorrorofo , e lamentável vomito do Vulcano da

Ilha do Pico , fuccedido em Fevereiro de 17 19. fe

repetio com mayor violência na noite defte dia do anno

de 17 10. rebentando por dezaíeis boccas nas faldas do Pi-

co, por detraz do cabeço do Soldao, que hc hum Povo

daquella Ilha. Occupou perto de huma legoa em quadro a

inundação do fogo , devorando todas as quintas, vinhas,

e pomares, que havia naquelle território. Coníumio trin-

ta propriedades decafas, cujos moradores íalvaraõ as vi-

das fugindo precipitadamente. Toda aquella inundação

acabou o feu curfo precipitando-fe pelas rochas no Occea-

no j o qual querendo rebater a violência do íeu oppoíto,

fe alterou de maneira, que cobrio, e falgou com as fua*

eícumas huma grande parte daquella Ilha, com grandiíli-

mo dano das famílias , que a habitão : porque o fal das

efeumas, e a grande quantidade de cinzas, que continua-

rão em arrojar de fi as boccas do Vulcano , c o vento lan-

ça fobre as terras , deftruirao as cearas , os frutos , e os paf-

tos j o gado pereceo quaíi todo. Todo o terreno
,
por

onde o fogo paííou , ficou íem terra alguma , e como huma
charneca de pedras queimadas , incapazes de nunca produ-

zir fruto. Atè à Ilha de S. Jorge, que fica oito legoas dií«

tante , fizerão as cinzas confideravel prejuízo.

UNDE
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Dia 1 15

UNDÉCIMO DE JUNHO.

I. Conflitlo memorável,

II. Conqitifia da Cidade de Tavira*

III. Cafamento delRey D. Pedro IV. de ^Aragão com a In-

fante de Portugal Dona Leonor.

IV. Defende-fe com efiupendo valor a Cidade de Malaca.

V. Fr. André da Injua.

VI. EIRey Dom JoaÕ UL

L

Elosannosde 1 142. eftavaõ no Algarve, Chri-

ftaos , e Mouros de tregoas por alguns dias:

Em hum delles (que heefte em que eftamos)

lahirao féis nobres Cavalleiros Portuguczes a

montear , nao longe de Tavira : Erao elles

Dom Pedro Rodrigues Comendador mòr da Ordem de

Santiago , Mcm do Valle , Damião Vaz , Álvaro Gar-

cia , Ellevão Vafques , Valério de Ora. Os Mouros, que

os virão da Cidade, tomarão aquella ouladia por aggra-

vo
, ou fizcrao pretexto delia , para executarem o feu

ouio
,
que nelles he , como natural , contra os Chi iílãos.

Sahiraô muitos mil em demanda dos leis , os quaes , fa-

zendo-fe fortes, como melhor puderaõ , em huma emi-

nência , le defendiaõ com eftupendo valor. Ao mefmo
tempo caminhava por aquella parte, Garcia Rodrigues,

mercador rico , com algumas cargas , e fabendo o que

paliava , as deixou entregues aos criados , ordenando-
Ihe

, que fe retiraffem , e elle com a efpada na mao , rom-
peo impetuofamente pelos Mouros, e fe poz ao lado dos

íeis Portuguczes. Naõ ha palavras, com que fe poíía di-

gnamente encarecer o fublime , e generofo defta acçaõ !

Atègora mercador de fazenda, agora de honra, 'naõ du-

vidou comprar a honra à eufta da fazenda , e da pró-

pria vida ! Durou o combate muitas horas , atè que

opri-
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Dia ii. oprimido o valor da multidão, ficarão os fete Cavaliei-

? ros mortos no campo , à cufta de muitas vidas de infiéis.

ii.

MAs ainda foi mayor a perda dos infiéis: Porque ,naõ
faltando quem avifaííe ao famofo Meftre de San-

tiago Dom Payo Corrêa
(
que íe achava não muy dif-

tante ) do aperto dos feus , os veio foccorrer a toda a

preça com hum bom troço de gente -

t
efabendo, que eraõ

mortos , voltou fobre a Cidade de Tavira a tão bom tem*

po , que ainda a mayor parte dos feus moradores fenão

havia recolhido a ella: Entrou-a valerofamcnte , cortan-

do com grande furor por tudo o que lhe fazia oppofição,

e ncfte mefmo dia ficou em feu poder -> trocando-fe , da

menhaa para a tarde , a alegria, e orgulho dos infiéis em
inconfolavel dor , e fentimento dos melmos.

iii.

NO mefmo dia, em huma fegunda feira, anno de 1 3 47.
fe celebrou em Lisboa o cafamentodelRey Dom Pe*

droIV. de Aragaõ com a Infame Dona Leonor, fi-

lha delRey Dom AfTonfo IV. de Portugal, recebendo-fe

aquelle Rey
, por procuração

,
que trouxe Lopo de Ur-

rea, feu Embaxador, e leu Camareiro mór. Pouco depois

foi a Infante levada por mar a Barcelona , onde a eíta-

vaõ efperando, o mefmo Rey de AragaÕ,e feus tios os In-

fantes D. Pedro, e Dom Ramon , com toda a nobreza da«4

quelle Reyno , e foi recebida comosalvoroços, efeftcjos,

que fe deviaõ a taõ alta Princeza. Logrou eíta Senhora

pouco tempo o tálamo , e trono Real -

y
porque de hum,

eoutro, foi arrebatada pela morte, ficando-lhe huma fó

filha , chamada Dona Beatriz , que foi trazida a Portugal,

e acreou a Rainha Dona Beatriz , íua avò , c faleceome»

nina, e jaz na mefma fepultura coma dita Rainha naCa-

pella môr daCathedrai de Lisboa.

IV.
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Dia ií;

TV de
-1 Y ' Junho,

NO anno de ij yi. fe achavaõ ligados o Rey. de

Ujantana , e outros circunveíinhos com dcfignio

de hirem fobre Malaca, donde pertendiaõ lançar os

Portuguezes , defeuidados com a paz de muitos annos,

íendo Capitão daquella Fortaleza , Dom Pedro daSylva,

illuftre , e valerofo Cavalleiro. Puzeraõ no mar huma Ar-

mada de mais de duzentas velas , e dez mil Soldados, t

tpdas as muniçoens , e petrechos , que requeria huma tal

facçaõ. Com tamanho poder, lhe foi fácil, entrarem a

Cidade aberta , e defprevenida $ e orgulhofos com efte

bom principio , fe dividirão em quartéis , e levantarão

baterias , e começarão a expugnar a Fortaleza ; delia

lhe refpondiaõ os noííos pelo mefmo tom , e com ma-
yor effeíto. Durou dous mezes efta furiofa tormenta , e

no difeurfo dellés , fuecederaõ cafos dignos de eferitura.

Em huma embarcação de pouco porte , navegava Dom
Garcia de Menezes para Malaca , e aviltando o porto

,

vio nelle a Armada dos inimigos , que reprefentava hu-

ma popuíofa Cidade , e podendo retirarfe , fe refolvco a

proíeguir, e fazendo deipregar as bandeiras , e prevenir

as armas , fe foi na volta dos inimigos -

y já a efte tempo
o bufeava Lacximena , General deJRcy de Ujantana ,

Soldado antigo , e de illuftre nome , entre os fetis, e cer-

cando com grande numero de embarcaçoeos a noífa , fe

travou hum combate horrendo ; naõ oufavaõ os Mou-;

ros , fendo tantos , atacar os Portuguezes , mas de to-

das as partes em circunferência , os orTendiaõ com as

boccàs de fogo , e armas de arremeço. Laborava tam-

bém a nolía artilharia , e foi hum tiro delia taõ ventu-

rolo , que Sevou a cabeça ao General Lacximena, cuja

morte aífim defanimou os Mouros, que cheyos de pavor,

e coníuíaõ , bufearaô a fombra dos Arrayais , deixando

nas' mãos daquclles poucos Portuguezes, a merecida glo-

ria de haverem coturaftado com poder taõ dcílguad. En-
trou no Porto a embarcação , celebrando com falvas,

e iníhumentos bélicos , a victoria , e da fortaleza foi

Bb rece-
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Dia ii. recebida com as mefmas demonítraçoens de aplaufo.

^-f Ham Cafre obrou também aqui , huma acção memora

-

" ve! : Que o valor naõ faz differença das cores ; coftuma-

vaõ outros da fua Naçaõ defertar a Fortaleza, conftran-

gidos da fome, e do temor: Defejava ao mefmo tempo
o Capitão haver às mãos huma lingoa. Sahio, pois, o

Cafre , com o pretexto de cjue hia fugido [ no que vie-

raõ, feu fenhor , e o Capitão ] e lançando-fe ao mar,
foi nadando com hum alfanje na bocca até hum íítio,

onde logo alguns dos inimigos acudirão em feu favor

,

como haviaõ feito a outros defertores $ deu-lhe hum a

maõ para o alar, mas fuecedeo-lhe muito contra o que

imaginava ,• porque puchando o Cafre por ellc com a

maõ efquerda, lhe deu tal golpe com o alfange que leva-

va, que o deixou atordido , e fem o largar , o veyo tra-

zendo jà por cima, jà por baxo da agoa, chovendo fo-

,
bre elle , as bailas do campo inimigo , e naõ menos os

aplaufos, e vivas da Fortaleza $ ao Cafre foi logo conce-

dida a liberdade , e do prizioneiro foube o Capitão no-

ticias muito importantes à defença da Praça. Até no fe-

xo mais fraco , fe viraõ aqui grandes provas de valor;

entrou hum tropel de Mouros na caía de huma mulher,

a qual com refoluçaõ intrépida , bnfeou modo para fahir,

e correo o ferrolho à porta; deu prontamente aviío aos

Portuguezes, e eftes fobindo ao tilhado lançarão fobre

os inimigos tantas panelas de pólvora
,
que alli morre-

rão abrazados. Continuavaõpertinafmente as baterias , e

repetiaõ-fe os aífaltos com grande furor , e jà os noííos

começavaõ a temer algum fucceífo infelice ; mas a rodos

animava o valerofo Capitão , e fe valia , muitas vezes
,

da induftria , na falta das forças , e de huma vez lhe

iurtio maravilhofo erfeito. Soube que os inimigos em hu*

ma madrugada , haviaõ de arrumar grande numero de

eleadas à Fortaleza , e naquella noite mandou por nas

muralhas groííos maftros , em forma
, que facilmente fc

pudeffem deixar cahir atraveííados ; tanto que as fenti-

neilas deraõ final , de que os inimigos fobiaõ , defarma-

raõ fobre elles os maftros , os quaes , precipitados com
a vehemencia do feu mefmo pezo , fizerão em pedaços

as
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ascfcâdas, e os que cftavão neílas ; a que fe feguio hu-Dian.

ma furiofa carga de boccas de fogo (obre osqae vinhão de de

cicolta,- corn que £ i em huns,e outros, o eftràgo tão hor«J

fivcl, que mais de quinhentos pagarão com a vida o feu

atíCvimento, Sobre contínuos aílaltos, e perigos , che-

garão os Portuguezcs a padecer as ultimas milerias da fo»

me, e da debilidade. A falta de mantimentos oi obrigou

a valerem fe de couías immundas, e nocivas ; e a conti-

nuação do trabalho ( que por ferem poucos fe naô po-

dia alternar ) os reduzio a eftado miferavel ; mas foi

mais poderoía a conírancia ,
que o aperto $ defenderaõ-

fe, em fim, taó reftados, e refolutos
, qoc os inimigos,

com perda de mais de ametade da Armada , e da gente,

íe recolherão às fuás terras , cheyos igualmente de aí-

fombro , e de temor.

V.

Fiey André da Iníua natural da Cidade de Lisboa,

deixando a mercancia . em que feus pays ocriavaô
,

tomou nefte dia do aonode ijzi. o habito de Saõ Fran-

cifeo , no Oratório de Nolfa Senhora da Infua
,

planta-

do no meyo da barra do rio Minho , onde aprendeo a

fer pobre
,

para fer verdadeiro , e eternamente rico no

Ceo. Depois de ícr Cuftodio, e Provincial da Província

dos Algarvcs , foi elito no anno de i J47. cem 41. de

idade , Miniírto Gerai de tod3 a O/dem Seráfica , fendo o

fegundo Portuguez , e cincoenta e hum daquela digni-

dade , que governou louvavelmente , atrahindo os co<a-

çoens dos fuboitos, com o exemplo de fuás vittud s, es-

pecialmente as da compaixão , e afabilidade , em que foi in-

íigne. Falcceo na Cidade de Oíma nefte dia, aono de 1571»

vi.

DOm Joaõ III. do nome Rcy de Portugal , com de-

zanove annos de idade fuecedeo no governo a

icu pay ElKey Dom Manoel, cm tempo , que a grande-

za da Monarquia havia íobido ao mais alto ponto ; c naõ

Bb ij foi
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Dia ii. foi boa fazaõ para o novo Rey

$
porque hc infallivd con»

".e feqaencia nas coufas deite mondo, feguir-fe.ao mayor au-
* n

* gmento , a declinação. No feu tempo íc malbaratou àquel-

la grande porção de Império, que o braço, c Tangue Por-

tuguez haviaõ plantado na Africa. Por lua morte deixou

afucceíTaõ atenuada, e malfegura: Princípios, e meyos

dai fatal idadei, cm que
, pouco depois , cahio a Coroa

Portugueza. Rcfplandeceraõ , toda via , taõ gloriofos atri-

butos nefte Príncipe, que o fízeraõ inilgne entre os ma-

yores. Foi por extremo religiofo, e pio
,
grande zelador

da Fè, grande venerador da Igreja. Procurou com empe -

nhadiífimo fervor, plantar ,„ e eftabelecer huma, e outra,

nas vaftiííimas regiocos do Oriente. Para là mandou hum
novo Sol : O grande , o portentofo Xavier j e profeguio

íempre em mandar Miaiftros Evangélicos, os quacsà cul-

ta de taò largas peregrinaçorns
,

perigos , e trabalhos,

e do próprio langue , defpendido em gloriofos martyrios,

iiluftraraõ, com a luz da Fé, aquella gentilidade , igual-

mente barbara, e namerofa. Foi íingular amante das fa»

gradas Religioens. Em feu tempo fe reformarão todas, a

todas foccorreo com efmolas , a codas ennobreceo com Fa-

bricas. Admitio , e favoreceo as reformadiflímas Províncias

da Piedade, e Arrábida. Eti fcui braços [ fepòde dizer)

nafeco, c creceo a fagrada , eefclarecida Religião da Com-
panhia : Obra fua he o faraofo Collegio de Coimbra , o pri-

meiro , ou o primogénito daquella Religião em todo o

orbe. Introduzio em Portugal , o íagrado tribunal do San-

to Officio. Fundon , e enriqueço a famoílífima Univer-

íidade de Coimbra; obras, huma, c outra, baíiante a lhe

eternizar o nome. Mandou fazer em Li 1 boa aulas publi-

cas para a Arquitetura, e Navegação , com que os Portu-

guezes tinhaô merecido no mundo gloriofa fama. Infti-

tuio o Tribunal da Mefa da Coníciencia : Unio à Coroa os

Mèftrados das Ordens Militares deChrifto, de Santiago,

e de Av z. Fez erigir o Arcebifpado Metropolitano de

Évora , c os Bifpadoí de Leiria , Miranda, Portalegre , Ba-
hia , Cabo Verde , Malaca , e Cochim. Mandou dous Pa-
triarchasà Ethiopia. Fundou Igrejas , Conventos, Colle-

gios i Hofpicaet , e Recolhimentos para donzellas. Fez

lavrar
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lavrar na Igreja do Mofteiro da Pena o retabolo de ala-^ ia f *•

bafto, que logra o bem merecido nnme de obra de ad~
®

miraçaõ. Fortificou as Praças, e Fortalezas do Reyno ,c"*

deu principio àfamofa de Saõ Guò íobre a barra de Lis-

boa. Também por fua ordem fe fizeraõ as Tercenas, oa

Celeiros commons , as caía9 da Alfandega, e as dos Ar-

mazéns da mcfma Cidade. Na de Évora renovou com
grande dilpendio , o grande aqueduto do antigo Sertó-

rio, introduzindo aagoa da Prata, com que faciou , e ale-

grou aquel/a Cidade. Teve maõ ííngular p3ra eíeger Vicc-

Reys, c Governadores das Conquiftas
,
para mandar Em-

baxadores às oucras Cortes , e para fazer Miniftros dajuf-

tiça. Neftes,naô confentia
,
quefe ajuntalfcm muitos- of-

ficios
,
porque entendia

,
(e bem

)
que repartidos fe fervem

melhor , e feaccomoJaõ , iníhuém, e babilitaõ mais ho-

mens. Nem podem, nem devem fer íó para dous , ou

trez todos os minifterios da Republica. Soccorreo ao Em-
perador Carlos V. com grandes fomas de dinheiro para

expelir os Turcos da Ungria, como fe confeguio ; e tam-

(bem com huma poderofa Armada para expulçar 01 Mou-
ros do porto daGoleta -

}
e da Cidade de Tunes , como di- I1# ^

remos em ouao lugar
j
porque para empregos, e foccor-

J

ulho*

ros do augmento da Fè , e da Chriftandade , cílava certo,

eprompto. Fez em Portugal excellentes L'ys, e pragmá-

ticas utiiiífimas ao bem publico. Compoz Litígios , eviron

rompimentos, desfez inimizades entre grandes peífoas, e ca-

fas da Corte j c nrlla fe vivia ( cada hum na fua e;féra ) com
a devida propoic

t
aõ, e a<monia. Logrcu íebre tantas , a

grande gloria de coníervar a Monarchia em paz, quando

ardiaõ em guerras as P tendas confinantes. Contendia

Ffancifcol. de França com Carlos V. e nem hum , nem
outro

(
por mais , que repetirão , e esforçarão as inftan-

oas
)

pode auahir o noíío Rey ao íco partido : No ref-

tante da Europa conia a tormenta desfiita , em Portugal,

tudo era feremoade. Lá cahiaõ os rayoi , cá , apenas

fe ouviaô os trovoens. Fazia tanta eftirraçaô de ícus vaf-

íallos , que reprehendeo huma vez ao Príncipe íeu filho

por chamar Viliaô a certo homem humilde : dizendo:

Que naõ fodiajtr Ptllao quem era Portuguez Sendo ain-

da
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Diau.da meninos, foraõ ao Paço o Marquez de Torres nove,

T
f e feu irmaõ Dom Pedro , filhos do Duque de Aveiro, e

ElRey mandou cobrir ao Marquez , e naõ a Dom Pedro;

O qual de traveífo , e altivo , voltou muito defgoftofo

para cafa ; e contando-o , o Duque por graça a ElRey,

foi tam benigno, que tornando Dom Pedro com o Mar-

quez a fua prefença mandou a ambos
,
que fe cobriíícm,

íem fazer caio da altiveza , fenão era ambição de hon-
ra defculpavel na pouca idade. Nos feus primeiros an-

nos , quando em occaíioens de feita fahião os princi-

paes Senhores , e atè ElRey feu pay com veflidos à

Franceza , nunca quiz variar o antigo trage Portuguez,

dizendo
,

que não queria de nenhum modo parecer

eítrangeiro na ína pátria ; e que com os ufos delia,

fe podia oftentar muito bem a galantaria , e o aceyo.

Quando entrou a Reynar , houve quem lhe diífe , que

era conveniente aliviar a Cafa Real dos muitos criados,

que nella havia , e reípondeo , olhai : Da major parte def-

tes tem o Paço necejjidade , os outros tem necejjidade do

Paço : pelo que deixai-os ficar todos. Fugio do Limoeiro

hum Fidalgo, que eftava prezo por fazer huma morte,

e tinha feito a ElRey muitos ferviços ; c não tendo di-

nheiro para gaíUr na jornada para Caftella , foi huma
noite enconcrar-fe no Paço com ElRey , e ihe referio to-

do ; e eílranhando-Ihe o que fizera , diííe o Fidalgo : Se

nhor , eu naõ tenho outro Jenhor , nem outro pay
,
fenao a

Vo[fa Alteza* Refpondeo-lhe : Ora htde a Fulano
,
que vos

dè logo dous mil cruzados , e pa/Jai a fervirme a hum lugar

de Africa -> e naõ faiba outra pejfoa , que me fallafles. Que-
rendo dar huma dignidade a hu na peííoa

,
que na fua

primeira idade fora menos bem procedida , e depois fe e-

meodàra , e vivia louvavelmente $ hum do feu Confeího

lhe lembrou os defeitos da dita idade , e naõ as emenda^
c ElRey diííe, Naõ he razaõ , que lhe faça nojo comigo o

que já lho naõ faz diante de Deos. Hum dos que lbe af-

íiftiaõ , pedio-lhe, que perdoaííe huns açoutes a hum ho-

mem , que o podia fervir ; e outro lhe dizia
,
que eraõ

bem dadoi. Refpondco , Ehum homem açoutado para que

prefia ? Pcrdoou-lhe. Amou a feus Vafíallos , e foi mui-

to
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to amado delles ; c mereceo o glorioío nome , que lheDiaií;'

deraõ , e gravarão no feu fepulchro de Verdadeiro Pay d
f

da Pátria ,• Foi cafado com a Rainha D. Catharina irmãa**

do Emperador Carlos V. mas na fucceííaõ, infelicc : Por-
que de nove filhos legirimos , e de dous illegitimos, que
teve, lhe naceraõ fó dous netos , Dom Sebaftiaõ Rcy de

Portugal, e Dom Carlos Príncipe herdeiro deCaftella$

e como deites naó ficou fueceflaõ , veyo a ficar extinta

de todo a dcfte Rey. Viveo cincoenta e cinco annos ;

reinou trinta ecinco e meyo. Falcceo em Lisboa de mor«
te apreíTada neíle dia , anno de 1557. Jaz no Real, e

mageftofo Templo de Bellem.

DUODÉCIMO DE JUNHO.

I. Santo Olympio B. C.

II. Beato hrey Joaõ Guarim.

III. Najie o jamofo Condefiável Dom Nuno Alvares Pereira»

I.

ANTO Olympio , Portuguez , natural de

Lisboa, Varaõ famofiílímo era letras, e vir-

tudes : Por ellas íobio à grande dignidade de

Arcebifpo de Toledo ; foi perpetuo flagelo

dos hereges Arrianos -

y
grande defFeníor de

Santo Atanaíio: Venerado fummamente de Santo Agof-

tinho: Delle diífe o meímo Santo Doutor: Que fora Va-

raõ glorioío para com Deos , e para com os homens , e

tia ftbedoria, o compara com os Ambrofios, com os Ba-

íilios, com os Hilários, com os Cyprianos. Santo Ilido-

ro o poz no Canon da Miíía
,
que ainda hoje perfeve-

ra em Toledo no Miííal , a que chamaõ Moçarabe. Saõ

Gregório Nazianzeno lhe elereveo algumas cartas , e

nellas lhe chama o Grande Olympio. Por defender a

Fé contra csíequazes de Arrio, foi deftefrado para Thra*

cia , onde acabou gloriofamente , opprimido de tribula-

çoens,
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p/a il^çoens, coroado de merecimentos : Delle faz menção nef-

Tu h
te ^a ° Martyrologio Romano.

ii. *

J
Beato Frey Joaõ Guarim Portuguez : fobre muitos

annos de afpera penitencia
,
que fez em homa co-

va, onde fe fepultou vivo, cahio em peccado da carne,

ao qual acrecentou o de homicídio , dando a morte á

cúmplice na culpa: Raro exemplo da fragilidade dos ho-

mens! Mas voltando em íí , e reconhecendo os feus erros,

os foube pagar, e apagar com extraordinárias penitencias,

com lagrimas perenes. Affirma-íe , cjue andou muitos

tempos difcorrendo por varias terras, foftido em pès , e

maõs, como bruto, fem atrever»fe alevantar os olhos ao

Ceo , até cjuc foube por modo miraculofo
,
que eftavão

perdoadas fuás culpas. Seus oífos fe guardão em hum ri-

co cofre , com grande veneração no celebre Convento
de Guadalupe.

iii.

NO mefmo dia , anno de 1360. nafceo no lugar ;._

chamado Bom Jardim
,

junto à Villa da Certãa,

o Grande D. Nuno Alvares Pereira, famofiíTimo aííertor

da liberdade Portugueza : Foraõ feus Pays D. Frey Ál-

varo Gonfalves Pereira, Prior do Crato, nobiliílimo por

fangue, e por acçoens, e Iria Gonfalves do Carvalhal,

matrona Illuftre , como filha
,
que era de Álvaro Gil

do Carvalhal , Senhor de Evoramonte , ou [ fegundo ou«

tros ] de Pedro Gonfalves Alcayde mor de Almada: Su-

blime foi o Tronco deíle florecente ramo , e os frutos

foraõ taÕ copiofos , e taõ excelíos
,
que encherão o mun-

do de admiraçoens , e coroarão de gloria immortal a fua

peífoa , e deícendencia.

DECIMO
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Dia i $.

JuníiOo

DECIMOTERCEIRO DE JUNHO.

I. Santo António Confeffor.

II. Bautifmo do Príncipe D. João filho delRey D. Manoel.

III. Dona Joanna Infante de Portugal Rainha deCafiella.

IV. Dom brancijco de Noronha fegundo Conde de Linhares*

V. EftupeMdo milagre de Santo António.

VI. He jurado Príncipe herdeiro o Infante Dom Manoel
f

filho delRey Dom Joaõ III.

VII. Pazes entre Portugal , e Inglaterra.

i.
r

ESTE dia, anno de 1231. chegoo em Pá-

dua ao feu occafo, o Sol nacido cm Lisboa,

abreviando no curfo de trinta, e íeisannos,

acçoens , e maravilhas , que naõ cabem em
muitos feculos. Na primeira idade , fe criou

debaixo da tutella , e à íbmbra da May de Deos , e me-
receu receber da celeftial Princeza , como filho , amoro-

los favores, como alumno, altiííimas direcçoens. Fugin-

do das tempeltades da vida fecular , fe acolheo ao porto

da Religião , e recebco o habito no Real Convento de

Saõ Vicente de Lisboa. Mas defejando apertar mais

comfigo, eapartar-fe mai* dos feus,íe transferio para San-

ta Cruz de Coimbra, Conventos infignes, hum, e ou-

tro , da Sagrada Congregação dos Cónegos Regulares de

Santo Agoftinho em Portugal- em hum, e outro , lan-

çou os profundos alicerces ao alto edeficio de fantidade

,

cjue depois havia de encher o mundo de exemplos , e de

admiraçoens. Paliados alguns annos, entrarão por Coim-
bra ás fagradas relíquias do* cinco Martyres da Religião

Seráfica, que em Marrocos havicõ padecido , pouco an-

tes, giorioío martyrio. Ainda refpiravaõ aquellas cinzas

incêndios, e fendo corpos defanimados , influirão em San-

to António ( Fernando fe chamava entaõ ) tais ardores

,

Ce que
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Dia 14. que mudando de nome , e de profiílaõ, fe paífou á Sagra-

^ da Ordem de Saõ Francifco. Fervorofas anciãs de Sacrí*

<*

n
°* ficar a vida , em obfequio da Fé , o levavaõ a Afiica,

e huma perigoía tempeftade, fobre huma perigofa doen-

ça, o fizeraõ arribar a Cecília j mas nem por 1ÍÍ0 deixou

de merecer, quanto era da fua parte , a coroa de Mar-

tyr, fazendo-o Martyr no dezejo , o ardentiííimo dezejo

do Martyrio. PaíTou d Cidade de Aííiz, a ver o feu San-

to Patriarcha , e vio nelle hum novo , e clariffimo efpe-

lho de todas as virtudes. Revia-fe também o amorofo

Pay , nd jà amado filho,- porque devifava , e previa nel»

le
,

por entre as fombras da humildade
,

preciofiííimos

talentos de íantidade, e fabcrdoria, aprendidas ambas em
efcolla fuperior. Mandou-lhe que leite Theolcgia , e foi

o primeiro
,
que na fua Religião didou aquella Rainha

de todas as fciencias , em grande gloria fua , e também
de Portugal

;
porque fendo tantas , e tão efclarecidas

,

as eftrellas, que refplandecerão em todos os tempos, no

Ceo daqudla iapientiífima Religião , foi o noíío Portu-

guez Santo António , o Sol
,
que precedeo , e prefidio

a todas. Ao mefmo tempo começou a pregar , e come-
çou a converter , e admirar o mundo. Era imponderável

o trabalho, e fervor, com que fe aplicava a íervir , e

a merecer. Eftudava , e ao mefmo tempo compunha ,

di&ava da Cadeira
,
pregava do Púlpito, aífiítia no Con-

feífionario , acudia ao Coro , e às outras occupaçoens

domeíticas , e defcurria de huns lugares a outros , em
ferviço d.i Fè , em obíequio da Caridade. Efta foi , fem
duvida, a razaõ, porque logrou a grande prerrogativa,

de affiíHr ao mefmo tempo, em lugares diverfos , e dif-

tantes , como mutas vezes lhe fucccdço. Eraõ as fuás

obras muito do agrado do Senhor , e para que multipli-

caíTe as obras , o multiplicava , e reproduzia o Senhor

em muitas partes. Concorriaõ as Cidades inteiras a ou-

vir os feus Sermoens $ ainda nos dias de trabalho , fe fe-

chavaõ as oíficinas , como fe foíle dia Santo : Não ca-

biaõ os ouvintes nas Igrejas, e apenas cabiaõ nos campos:
pafíavaõ muitas vezes de trinta mil. Acompanhava a

torrente das palavras , com outra de maravilhas. A fua

voz
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voz era percebida de todo o Auditório, íendo, qne pc Diaij.

la multidão , ficavaõ muitos cm tanta diftancia , que naõ 5

podia là chegir nataralmente. Eraõ os ouvintes de Na-**

çoens , e lingoas diverías, c pregando o Santo cm huma
ió, todos o entendiaõ na íua. Por vezes , fez, que os

brutos arguiflem de mais brutos , a muitos racionaes
, ja

poft ando-fe a adorar o Sacramento
, já unindo-íe aouvir

a palavra de Deos. Com os exemplos da íua vida, crão

também íem numero as converçoens. Nos hereges acha-

va mayor rcíifVncia, como gmtc maischcya de prefun-

çaõ. Mas a golpes de eflicazes razoens , íolidarrunte fun-

dadas na Eícritura , os batia , e abatia de modo, que

,

ou fe rendiaò obedientes à verdade , ca le rethavão

cheyos de confufaõ ; Por tfta caufa foi chamado o Mar-
tello dos hereges. Teve tanb-m luas contendas domefti-

cas , e naô menos perigofas j mas hc virtude heróica zcl-

lar fobre a caía de Deos. fcni Geral da Ordem Frc y Elias,

fuccilor do Seráfico Patriarca, porem naõ do leu elpiri-

to : intentou relaxar cm algumas coufas , o rgor pri-

mitivo da òanta R^gra. Havia por aquclle tempo (co-

mo íempre
)

graviíiimos Varoens na Religião dos Me-
nores, mas naô havia entre eíles, quemíahiíTe a campo
em defença da fua Religião. Tomou Santo António fo-

bre li , efta grave empreza : O Geral era Elias do no-

me , eile o era no eípirito ; mas temperando os ardores

dozello, com os di&ames da prudência, e da humilda-

de , fe ouve de maneira
,
que lem oítender as obriga-

çoens de lubdito , ficarão em íeu vigor as leys. Prole-

guia na cultura das almas, e naõ ceifava de as encami-

nhar por todos os modos , ao fim da perfHçaõ : Quan-
do não pregava, eícrevia, admirável igualmente, na lín-

gua , e na penna. Era verfadiííimo nas íagradas letras, e

tâo eíludiolo delias, que fabia toda a Eíciitura de cor,

como Santo , cm fim
,
por todos os títulos , de felicifli-

ma memoria. Foi o primeiro
,
que deu no utihíí mo in-

vento das concordâncias , e fez hnmas
,
que correm im-

preífas de textos para diverfos aífumptoi. Ccmpoz Ser-

moens de Santos , e de todas as Domingas, coutros mui-

tos doutiífimos tratados, fobre diverías matérias. Foi, em
Ce ij fim,
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Dia w. fim , íiu n Oráculo de celeftiai.Jabedoria , aprendida na cf« •

T
-S- colTa da Oração.. Quvindo-o pregar o Papa Gregório

•*
u
.c ! °' IX. lhe c^amon Thefouro das letras /agradas , e /li ca d»-.

r
fe!lamento. Recebia cada hora , efte ternifíimo Poitugutz^

favores também terniflimos do Ceo. Bafte , para exem-

plo, aquelle cafo íiognlar
,
quando o mefmo Deos fei-

to homem , em forma, de Menino , veyo colqcarfe em
feus braços, reclinar-fe em ícu peito, Se nos Anjos pudcf-

fe haver inveja , invejariâo fem duvida, taõ grande fe-r

licidade. Nem elles fabem comprchendcr a torrente de

diiicias, e caricias, que bebeo em taõ doces laços, cm
abraçoi taõ fuaves , aquelle araoiolp , c ditofo coração.

Coroado de tão infignes merecimentos, recreado cem taõ

celeíliaes foberanos favores
,
prevendo o dia da lua mor-

te , e prevenido para cila com os Santos Sacramentos

,

entre dociífimat faudades , ardente» , e amoroías jacula»

torias
,

púlTou da vida mortal à eterna , ntfte dia anno

de nji. tendo deidade trinta eieis, menos dons mezes,

e dous dias ; dos quacs viveo os primeiros cjuinze em ca-

ía de feus Pays j dous no Convento de Saõ Vicente de

Lisboa j oito, e alguns mezci , cm Santa Cruz de Coim»
bra : Dez , com mais fete mezes , na Religião de Saõ

Franciíco. Quizeraõ os Fradei encobrir a í«a morte , re-

ceando tumultos } mas os meninos da Cidade de Pádua

guiados de impulfo fuperior , fahiraõ clamando pelas ruas,

e dizendo, que era morto o Santo ; como a tal o tratou,

c venerou toda a Cidade , e foi levado em Prociífaõ io» '

lemniífima com feftas , e muíteas alegres v à íepultura ,

que lhederaõ em huma arca de pedra, quenaquelle mçí-

mo dia foi defeuberta [ como preparada pelo Ceo ] com
admiração univerial ;

porque fe achou íer obra dos San-

tos Mártires , a que a Igreja chama ,,
os quatro Coroa'

dos $ os quaes forao infignes efcukorcs , e por naõ que^

rerem fazer ftatuas de ídolos, padecerão Martyrio. NeU
te venerável , e eftimavel cofre , foi depoíitado o mila-

grofo Cadáver. He Santo António hum dos mais fomtf

los , e mihgroíos Santos da Igreja, Em toda a Chriitan-

dade , apenas fe achará Templo , fem Capclla fua pró-

pria , ou ao menoa , fem imagem íua. Em Roma, lhe

tem
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tem tanta devoção , que cm feu dia, a mayor parte dos Dia 15.

moradores , indo ao Convento de Ara :Cx i viiuar a íua de

Imagem., c invocar a íua protecção , íobem de joelhos Juaa0*

a cka^ do mefmo Convento , (endo efta , de cento , e

vinte ,t^e oito degraos. Em toda: Itália tie. chamado ^ por

antonomalia , o Santo : Outros acrecentaõ ; Santo dos

milagres

-

%
c eu acrecentara ; milagre (loi Santos: Porque

tantas acçoens taõ lubliroes , tantas virtudesjaõ heróicas,

taõ taras , e taò txquiíitas maravilhas , íem duvida o re-

põem em ClaíTe eminente , em esfera fuperior.

-1

NO mefmo dia , anno de 1501. íoi bautizado na Ca-

pelía Real de Saõ Miguel dos Paços d
5 Alcáçova de

Lisboa, o Príncipe Dom Joaõ, depois terceiro do nome
Kcy de Portugal , filho delRey Dom Manoel, e de lua

jegunda mulher, a Rainha Dona Maria , que tinha nafei»

do a 6. do meimo mez. Celebrou o bauiiímo Dom Matti»£. de Ju-

nho da Cofta, Arccbifpo de Lisboa. Dom Jayme Duque nho*

de Bargança , o levou nos braços. Foi Padrinho Pedro

Pafquahgo , Embaxador de Veneza, a quem ElRey Dom
Manoel illuftrou com notáveis honias. Foraõ Madinhas
a Rainha Dona Leonor lua tia , e a infante Dona Brites,

íua avô. No tempo do Bantiímp, fe ateou hum iocendio

no Paço j do qual acontecimento, e d&xormenta ,
que hou-

ve quando nafceo >

y
fe fiçcraô vários juízos ,,que, indicavaõ,

que uaquelle Priucipe começaria a declinar a graodeza,

e Mag-sftude deita, por aquelle tempo , fluientiílima Mo-
naiquia. s

: '

11

"
..

'

:

^T O mefmo dia , anno de 1475. morreo , na Ci-

\ dade de Tonro"., a Rainha Dona Joanna, filha dos

Reys de Portugal, Dom Duarte, e Dona Leonor,
e mulher delRey Dom Henrique IV. de Caftelia, Jaz

lcpultada no Convento de Saõ Franciíco de Madrid , na
Capel-

l§J)-i

III.
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Dia i$. Capclla mòr. Foi por extremo fermofa, mas, igualmen-

d
£ te , infelice Da vulgar reputação. Daqui ( c muito mais,

.

* dos dífignios dai fnas ambiçoens ) tomàião motivo mui-

to» Grandes , e com ellcs 01 povos
(

promptos íem-

pre a crerem o pcyor
)
para affirmarero deita Senhora,

que ,. faltando à fé do matrimonio , concebera cm ef-

tranho tálamo , a fua filha a Princeza Dona Joanna , de

que fe feguiraõ grandes males , que depois chorou Caítel-

la , e Portogal.

D
IV.

Om Francifco de Noronha, fegundo Conde de Li-

nhares , Cavalleiro nobiliflímo , foube unir com ad-

mirável confonaocia , as gentilezas de Cortezaõ , e as obri-

gaçoens de Catholieo. Foi muito esforçado, generofo

,

prudente > liberal, brando, affavcl , e por confequencia,

bem quiílo, e amado de todos. Procedia taõ regulado na

vida , c coftumes , como o mais perfeito Religiolo: Media
todas as íuas acçoens pela regra da razão

,
pelo di&ame

daley. A fua cafa era ham perenne, e univerfal refugio dos

pobres: Dava-fe com grande fervor à oração , c peni-

tencia , e a outros exercícios da perfeição. Tal foi nos

empregos da piedade , e naõ refplandeceo menos nos das

oceupaçoens politicas. ElRey Dom Joaõ 111. o mandou
por Embaxador a França , em tempo delRey Francifco

I. c quando^andavão mais^vivas as guerras domeímo Rcy
com Carlos V. Queria ERey Dom Joaõ confeivar a cor-

refpondencia, e boa amilade, que íempre tivera com hum,
t outro Príncipe, mas os aperrados vínculos do parentefeo,

com Carlos , produziaõ em Franciico gi andes ciúmes.

Para os desfazer, ou temperar, era neceííario grande pe-

zo de prudência, magnanimidade, e valor. Tudo fe acha-

va cm grão heróico no Conde Embaxador j íahio com
grande gloria de apertados lances em muitas occafictrs;

em huma lhe deu ElRey Francifco graves queixas dcIRty

Dom Joaõ , todo cheyo de defeonfiança , íc bre hum ne*-

gocio relevante, que o Embaxador ignorava por falta de

aviíos
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avifos de Portugal: Vio-fe atalhado , c confufo , mas re-Diai^,

correndo com o coração a Deos, logo lhe pulçouaoen- ?

tendimento huma tal fatisfaçaõ, que aqueile grande Rey J

(lingular avaliador dos grandes homens j muito pago del-

ia , edelle, depondo todas as demonftraçoens da queixa,

lhe deu hum apertado abraço dizendo : Ah Monfeur Fr an-

àfco , dera Partz , por hum homem como vos. No mefmo
tempo começava a brotar em França , com grande furor,

o veneno das heregias modernas, e o Embaxador de Por-

tugal , fe fez publicamente , no que lhe foi poílivei, acer»

rimo propugnador da Religião antiga. Começou a tratar

com grandes demonftraçocns de veneraçoens aos Eccleíi-

afticos , e principalmente aos Religiofos, aopaífo, que

os hereges os começavao a defprezar. AíTim âs Imagens

dos Smtos , aos Sacramentos, e a todas as coufas (agra-

das. Cortando por muitas razoens, e conveniências tem-

poraes , fe retirou de todos os Miniílros, e Senhores , em
que havia fofpeita de heregia. Voltou a Portugal, on-

de achou íingulares eítimaçoens da Corte, e dcIRey, o

qual o fez Mordomo mòr da Rainha Dona Catharina, e

o tratou fempre , como a homem fíngular no zelo do
feu ferviço , e muito mais no de Deos. Morreo ditofa-

mente neíte di\i , anno de 1574. e quarenta , e íeis de-

pois no de 16 19. foi achado íeu corpo incorrupto , e

flexivel , como íe morrera naquella hora. Jaz na Capei-

la mòr doConvento de S. Joaõ Evangeliíra de Xabregas,

a qual hcdoslenhores Condes de Linhares.

V.

A Ambição Lutherana , com defejo de faquear a gran-

de, e muito opulenta Cidade da Bahia na America
Portugueza, íahio no anno de 1 595. do porto da Rochel-

la de França, com huma efquadra de doze nãos bem guar-

necidas de loldados hereges , mandadas pelo feu grande

herege, e Capitão General Pandemilho. Na coita de A-
friça roubarãj de caminho huma povoação Portugueza,

que por fer pequena , e defarmada , íe lhe entregou a par-

tido das vidas, o qual fendo-lhe prometido, lhe naõ foi

guar-
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Dia 13. guardado ,• porque degolarão a todos por ferem poucos,

? Naõ fatisfcitos com efta tyrannia , e com a falta defta fé,

*• " paífaraõ a ultrajar a do fagrado
,
profanando o Templo da

mefma povoação. Delle levarão huma Imagem de Santo

António, que conduzirão à nao do General
,
para que na

viagem , de efpaço , e muito à íua vontade , a dcfprezaííem,

e tyrannizaffem , como a peífoa viva , como com erTtito

fízerao, lançandj-lhe hum caõenfinado a morder as San-

tas Imagens , dando lhe cutiladas pela cabeça ,. e mãos,

pregando-lhe groífos pregos nas coftas, pelas quaes ataraõ

a mefma Imagem com huma corda , e a içavao ao alto

deixando-a cair na cuberta, dizendo em grandes alaridos:

Guta
,
guia , António para a Bahia» Ouvio o Santo a iup-

plica , e guiou do modo feguinte. Em hum inftante , ef-

tallarão todos os arcos das pipas, e fe perdeo o vinho , e

agua; corrompeo-fe todo o bilcoto, e mais fuftento, que

levavao. Cairão mortos , repentinamente , os foldados,

que o acutilarão , fobverteo o mar onze nãos com toda a

fua gente , ficando fó a de Pandemilho , em que hia a

Imagem de Santo António , e hum pataxo, que levou a

nova á Rochella , onde também , foi morto o íeu Capi«

tão. O General vendo-fe ícm fuílento , e com dcfejo de

falvar a vida, chegou á Bahia, e fe entregou ao Gover-

nador Dom Francifco de Soufa , lançando primeiro ao

mar a dita Imagem
,

para que não conítaílem aos Por-

tuguezes , as injurias com que a tinhão tratado. Não
bailou porem efta cautella

j
porque a imagem , como fe

fora vivente , chegou fobre as aguas à praya , e levan»

tando-fe em pè , efperou aosLutheranos , que por jun-

to delia paífaraõ prezos com o fcu General Pandemilho,

o qual pondo os olhos no Santo
,
profern as palavras fe-

guintes : Em effeito , António , has tomado vingança de nós,

trazendo-nos à Bahia como te pedíamos ? Pelo Santo refpon-

deo a juíliça mandando enforcar ao General , e a todos os

feus, e a Imagem foi levada com folemniílimo apparato

à Igreja de Saõ Francifco da mefma Cidade da Bahia, on-

de foi collocada, e he venerada com grande devoção, e

refpeito.

VI.
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Dia 15.

VI. de

Junho.

7 O mefmo dia do anno de 1535. juntos em Cortes

es r.rez Eftados do Rcyno na Cidade de Évora foi

jurado Píincipe herdeiro da Coroa, o Infante Dom
Manoel, filho dcíRey Dom Joa5 III. e da Rainha Dona
Catharina, tendo nalcido no primeiro de Novembro de

VIL

NEIle dia , anno de 1641* fe apregoarão pazes em
Lisboa , entre Portugal , e Inglaterra, asquaes le a-

juftaraõ íem mais declarnçoens, que ferem perpe-

tuas , entre os dous Reys , e feus iucceífores , e aíTim le ob-
fervarão atè o preíente.

-«§> «s3» <SS» «ê9» «65» «$9» t «§t $> t <£9> <e§9» *§3» «SS» <£$> «£$»

DECIMOQUARTO DE JUNHO.

I. /rfy ^0*0 ^ Portugal.

II. Tormenta efpantofa,

III. He jurada a Conceição da Senhora naCtdade de Braga.

IV. Z)í>w Thedon , e Dum Rauzendo Ramires*

V. Z)0#? /^ Pedro Brandão*

1.

j
REY Joaõ de Portugal , nobiliííimo em fan-

gue , como bem moftra o Teu appelUdo : Paf-

íou aos Eftados de Flandes , onde recebeo o

çj|||||f| habito da Religião Seráfica , e floreceo em
virtudes, até a morte, fuecedida íantamente

ncfte dia , anno de 1525. Jaz no Convento de Chalod

da Província de Burgundia*

Dd lí,
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Dia 14^
de II.

Junho.

NO mefmo dia, anno de 1449. Te levantou em Co-
imbra huma horrenda tempeftade

,
qual nunca ha-

vjaõ vifto °s antigos. Era huma hora depois do meyo
dia, quando íe enlutou o ar, cebrindo-fe de taõ efpéf-

ías
y
tíèyas

i
corno na noite mais eícura j ferviaõ de todas

as partes es relâmpagos , íoavaõ temeroíamente os tro-

Toens , cahiaõ furioíos os corifeos , e rayos, arrazando

muitos ,
e fortes edifícios. A chura era immenfa, e com

ella cahiaõ pedras de grandeza eftranha. Na orta de San-

ta Cruz chegou a agoa a altura de dez braças : As ruas

pareciaõ rios caudelofos, o Mondego parecia hum mar:

As perd .-s , que caulou efta horrível tempeftade , foraõ

iguaes à fúria delia.

iii.

Efte dia de 1637. foi jurada a Conceição da Vir-

gem MARIA pelo Synodoque fe celebrava na San-

ta Sê da Cidade de Braga
,
que he a fegunda Igreja, que

fe dedicou à meíma Senhora , ainda viva • fendo congre-

gado , e prezidido pelo íeu Arcebifpo Primaz, Dom Se»

baftiaõ de Matos , na forma feguinte : Prometemos , e ju-

ramos todos os que nejle Synodo efiamQi congregados em nof-

Jos nomes , e de noffos SucceJJores , de fempte termos , e

guardarmos , e defender-mos ,
que a fArgem M/iRlA nojfa

Senhora fot concebida fem macula de peccado original , na

forma dai Conjlituiçoens , e Breves Apojlolicos paffados Jobre

ejl.a. matéria. O mefmo juramento fe tinha também fei-

to no Synodo ,quç fe celebrou no Bifpado da Guarda no
anno de 1.6.34.

IV.

O mefmo dia do anno de ii4J, profcíTaraõ a rer

forma de Cifter no Moíteiro de S. Pedro das Águias,

íendo feu Abbade Dom Mendo, feus primeiros Fundado-

res,
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t£i , Dom Thedon , e Dom Rauzendo Ramires, am-Diai4#

bos irmãos , e bifnetos legítimos por baronia direita dei- v
Rey de Leaõ , Dom Ramiro iegundo do nome , afcen- *

dentes da illuítriffima famiiia dos Tavoras , Senhores do

Mogadouro, Condes de São João, e Marquezes de Tá-
vora: foraõ grandes conquiftadores de muitas cerras, que

occupavaõ os Mouros na Provinda de Traz os Montes ,

da qual os lançarão tora, deftruindo-os , e vencendo os

muitas vezes, mais com valor, e induítria, que com for-

ças de mil cias, de que careciaõ. Com pouca gente, fa-

ziaõ guerra aos meímos Mouros em fitios afperos , que

lhe fervião de efquadroens , de efeudos , e de Caítelios.

Defta forte os forâo expellindode algumas terras, ganhan-

do-ihe muitas nas de íima do Douro, e de Lamego, on-

de edificarão algumas fortificaçoens mais regulares , e

defeníaveis, com que fe fizeraõ muito temidos , e rei pei-

tados dos mefmos Mouros, em tal forma, que jà nas ter-

ras
,
que lhes tomavaõ

,
podiaõ os Cathoiicos , ainda

que fempre com a efpada na maõ , cultivar , e recolher

os frutos. E como da Villa de Paredes , em que os Mou-
ros eftavaõ mais unidos, e fortificados , recebeííem mais

damno os Chriftãos , refolvcraõ aquelles noííos infignes

Cavalleiros , e Capitaens
,
que na manhãa defte dia , em que

os Mouros hiaõ lavar-íe no rio Távora [ como muitas ve-

zes coítumavaõ] D. Rauzendo com muitos Cavalleiros, tam-

bém veftidos à mourifca,íe puzclTem em filada ,e fe fenho-

reaííem da Villa , como com effeito fizeraõ
;
porque imagi-

nando os que nella ficarão , ferem os noffos, os que delia

fairaõ , lhe abrira5 as portas , cos noííos fe aproveitarão

também da occaíiaõ
,
que naõ deixarão pefloa ,

que naõ
paffaíTem a fio da efpada ; e dando volta fobre os que eíla-

vaõ no rio defeuidados de tal fucceífo, fizeraõ em grande

parte dclles o edrago, que haviaõ feito na Villa; mas como
foífem eíres bem armados, e foccorridos dos Mouros, que

puderaõ fugir da Villa, e de outros muitos, que fe lhe

ajuntarão dos lugares vifinhos , íe recobrarão , e come-

çarão avender caras as vidas , e fazer taõ grande rezif-

tencia
,
que os noííos paííaraõ mal , fe Dom Thedon ,

chegando-lhe efta noticia , naõ fizera paííar o rio aos

Dd ij feus$
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Dia 14 feus . e elle lançando o feu cavallo a nado , fez divertir

, ? os Mouros da peleja • e como alguns fe lhe oppuzersõ na

praya do rio, lhe foi prccifo pelejar nadando acavallo, e

de tal modo o fez
,
que alcançou vicioiia dos inimigos.

Para lembrança defta heróica empreza , tomou por armas,

as ondas do rio Távora , e por tymbre , hum Dcifim

nadando nellas , e faõ as que hoje tem , os Cavalleiros

deite appeílido, defeendentes do íobredito Dom Rauzen-

do Ramires
;

porque feu irmaõ Dom Thedon falleceo

fem filhos. Ambos jazem na Capella mor do Mofteiro

de Saõ Pedro das Águias, que defpois ampliaram em edifí-

cios, e rendas , Dom Pedro Ramires, e Dom Joaõ Rami-
res , bifnetos do meímo Dom Rauzendo , e o entregarão

aos Monges de S. Bento. Depois paííou aos de S.Bernardo.

v.

DOm Frey Pedro Brandão , natural de Lisboa , de

illuftre nobreza , foi Religiofo da Sagrada Ordem
do Carmo, Doutor em Theologia pela Univerfidade de

Coimbra, Meílre , e Pregador egrégio , Prior , e Pro-

vincial da fua Religião , e ultimamente Bifpo de Cabo
Verde , onde fez eftatutos muito doutos ; abominava o

contrato dos eferavos , de que fe feguio difgoítaríe com
os naturaes da íua Diocefi , e depois de a governar cinco

annos, fe retirou para Lisboa, onde faleceo nefte dia anno

de ido 8.

decí-
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Dia 15.

DECIMOQUINTO DE JUNHO.

L D. Benta de Aguiar,

II. Cafo atroz , e acçaõ heróica,

III. Outro cafo , e acçaõ femelhante,

IV. Sahe de Lisboa buma Armada em foccorro de Veneza.

V. Fr, Manoel da AJJumpçaÔ.

VI. Roubo facrilego do Santijfimo em Coimbra.

VII. Padre Francijto da Madre de Deos.

I.

ONA Benta de Aguiar, Abbadeça do Mortei-

ro de Coz da Sagrada Ordem de Cifter. Foi

Religiofa de iníignes virtude? , mimofa de

favores , e illuítraçocns do Ceo. Ao tempo
da batalha , em que fe perdeo ElRey Dom

Sebaftiaõ , ouvio hurra voz
, que àiziã : Beati mortui

,
qut

in Do-ntno mortuntur. Logo fe lhe reprefentou hum cam-
po cuberto de corpos mortos , e defpedaçados , e ouvio ou-

tra voz
,
que dizia : judicia Dei abyjfns mui a ; c levantan-

do os olhos ao Cco , vio entrar nelle hum numerofo ef-

quadraõ de gente, veílida de roupas brancas, e com pal-

mas nas mãos , e ouvio outra voz
,
que dizia : Modo cq-

ronantur , Qf acctptunt palmas. Declarou logo a vifaõ ao

{tu ConfeíTor -> e efte ao Cardeal Dom Henrique (que en-

tão eílava em Alcobaça) e logo tiveraõ por certa a def*

truição do noflo Exercito. Faleceo Dona Benta nifte dia,

com grande fama de fantidade , anno de 1 5 79.

11.

"^T O mefmo dia, anno de 16*49. chegou ( entrada já* a

•L^ noite ) ao cafal , chamado do Crefpo , janto ao lugar

de Ulme , termo de Santarém , hum preverfo homem , o

qual não achando no dito cafal, mais que huma mulher

com
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Dia15.com huma filha de trez annos , infcigado pelo demónio,

™? intentou executar os peníamentos torpes
,
que aqnella oc*

"
n

' caíiaõ lhe offerecia, e facilitava. Naõ teve a cafta mulher

outro remédio , fenaõ retirar-fe caro toda a velocidade

para huma caía interior
3 e fechando a porta fobreíi,lhe

correo a tranca
;
poz-lhe os hombros o maldito homem , e

vendo, que a não podia levar, começou afazer proteftos,

dizendo à mulher, queabriffe, e fenaõ, que lhe matava

a filha
,
que havia ficado de fora pela prèça , e turbação da

may , mas efta , antepondo a eftimação da honra a to-

dos os affeátos da natureza , reipondeo, que em nenhum
caio havia de abrir,- então aquelle homem (ou fera) co-

meçou a bater na porta com ainnocente criancinha, ate

que em feus braços, defpcdaçada efpirou. Ainda foi por

diante o furor, mais que infernal deíle monítro , aquém
já o Ceo tinha preparado o merecido caítigo nefta vi-

da , e na outra. Infiftio ferozmente no feu intento , e com
hum alfange tirou huma racha da porta , e continuando

os golpes, abrio tanto efpaço, que pode meter a cabeça;

Mas aomefmo tempo lha cortou a mulher de dous golpes

com huma fouce roçadoura.

iii.

A 3

Cerca deftecafo, não deixaremos em íllencio ou*

tro femelhante
,

poíto que lhe ignoramos o dia.

Logo, que o Duque de Alva , com mais felicidade
,
que

valor , entrou a Cidade de Lisboa, fe alojou ofeu Exerci-

to nas terras circunveíínhas da mefma Cidade , e huma
companhia em certo lugar da outra parte do Tejo , e òfeu

Capitão em cafa de huma nobre veuva , moradora no mef-

mo lugar,- Agradou-fe delia o Caílelhano , e parecendo-

lhe fácil a conquifla , lhe declarou a fua pertenção; refifr

tio a honefta Matrona , e crecendo com a refiftencia o

empenho
,

pafTou o perverío hofpede a ufar da força. Tra-

voufe huma rija contenda , atè que a mulher não vendo
outro modo de defenderíe , levou de hum punhal

,
que

ò agreííor trazia pendente do cinto, e lho cravou no co-

ração. Prenderão -na logo , e os Gabos Caftelhanos fizeraõ

grande
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grande; empenho, para que pagaffe huma morte com ou-Dia 15.

un; nus íabendo ElRey Filippe do cafo , e das fuás cir- f
1 n • s r Junho,

cunitancias, como Príncipe
,
queera, tao generoio ,co» J

mo entendido , e que melhor
,
que todos , fabia avaliar as

acçoens , ordenou, que a mulher foíTe poíla em fua liber-

dade , e que nao ie falaííe mais na matéria. Fica* nos o

juílo lentimento de ignorar-mos os nomes deitas nobilif-

Jimas Por^ugueza? , dignos por certo de perdurável memo-
ria nos Annaes da fama.

IV.

*^T O mefmo dia , anno de 1 5 00. íahio de Lisboa huma
* 7 Armada de trinta poderofas nãos , em que hiao trez

mil, e quinhentos homens de guerra efeolhidos , alem da

gente de mar , e de ferviço : Era General Dom Joaõ de

Menezes Conde de Tarouca , filho de Dom Duarte de Me-
nezes, ofimofo. Navegava efta Armada em foccorro dos

Venezianos
, que cftes havião pedido com grandes inf-

tancias a ElRey Dom Manoel, mas recolhida pelo mef-

mo tempo outra Armada dos Turcos, de que es Venezi-

anos le temiaó, fe retirou também á noífa , fem cutro ef-

feito memorável , mais que as patentes provas , que os Por-

tuguezes deraõ , das anciãs em que ardiaõ , de virem às

mãos com os InheU

v.

FRey Manoel da Aííumpçaõ , natural da Cidade do
Porto , Rcligiofo da Ordem de Saõ Domingos , foi

doutiífimo cm Theolcgía Efcolaftica , Expoíítiva , e Myfti-

ca ,
grande orador , perfeito Milionário

,
por fer dotado

de muitas letras , e virtudes. Fundou a Reforma da Ordem
dos Pregadores, e MiíTionariosde Monte junto, para os quaes,

hindo a Roma , alcançou de Benedicto XIII. entre outros

privilegies, o de poderem, eftando em actual Miííaõ, ben-

zer Rolariob
,
que tenhaõ an^xa indulgência milienaria.

PrediíTe muitor» dias antes o da ília morte
,
que teve neíle

dia , anno de 1737. com íltenta annos, e dez mezes deida-

de,



2i6 ANNO HISTÓRICO
t>ia 15.de , ficando flexível ,c com muitos ílnaes de predeftinado

d
f para a Bemaventurança. |az fepultado no meímo Con^

Tunlio. i -., » J r
J vento de Monte junto,

VI.

NA Sè de Coimbra , fe fez neíte dia, anno de 1361. o

faerilego roubo do cofre , com cinco Partículas con-

lagradas , cjue fe encerrarão em lugar indecente , donde fo-

ião tiradas
, e levadaspelo Bifpo D. Vafco, Clero , e Cidade

em folemniílima procillaõ
,

pa r a o Sacrário da meíma Ca-
thedral, e em deíaggravo da Mageftade Divina , foi erecta,

rio meimo lugar indecente , a Igreja do Corpo de Deoa da

roefma Cidade»

VII.

^Ráiícifco da Madre de Deos , Cónego fecular da

Congregação dcSaõ.jooo Evangelifta, foi natural da

Cidade de Lamego» e da íua principal nobreza. Floreceo

em heróicas virtudes, e foi hum dos cinco Cónegos, que

a mefma Congregação elegeo, por mandado do Snmmo
Pontífice S Pio V. para hirem , como forão , reformar

a Congregação dos Cónegos fecularcs da Congregação de

Saõ Jorge em Alga de Veneza. Voltando a Portugal , fe

retirou para o Convento de Villar de Frades, onde o obri-

gou a obediência a fer Reitor. No feu governo , fuece^

deo haver huma grand? fome, e efterilidade na Província

de Entre Douro, e Minho, e tendo diípendido cm eírao-

las, qqah todo o paò do celeiro, receando os íeus fubdi-

to$ , que lhes faltaífe o necefTario por caufa daquella, a

feu parecer ,deíordenada caridade, foraõ ao celeiro, e o

acharão com muito mais rrigo, do oue íe tinha recebi-
-

do no tempo da colheita. Todos o v;ão
}

e nenhum aca-

bava de admirar o quanto pode a viveza da Fé, e o fervor

da caridade. Acabado o tempo da Reitoria foi eleito Ge-
ral da Congregação, fem lhe faltar mais que unicamen-

te o feu voto ; mas pofto de joelhos no meyo doCapi-
tivlo ,- com as mãos levantadas , com lagrimas , e fuípi-

ros. pedio
> que ie lhe aceitaífe , como aceitou, a renun-

cia,
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ciá , e fe retirou para o Convento de Santo Eloy de Dia >5»

Lisboa , donde nunca mais fahio , nem dacella, lenaõ 5

para os a&os da Communidade , e da vida Rcligiofa , a"'

que acrecentava muitos de devoção , de caridade, de pe-

nitencia, e de contemplação altiflima. Nefte diadoanno

de 1600. tendo mais de oitenta de idade, confeffou-fe,

e diíTc Miíía com a grande paufa , e vagar
,
que coftuma-

va, e voltando da Sancriftia
,
por fe achar com grande

debilidade , o conduziaõ para a cella , mas o Venerável

Padre diííe
,
que queria primeiro fazer a barba , onde os

mais Padres a eftavaõ fazendo no mefmo dia , acrecen-

tando com graça : £hte queria morrer gentil homem. Fei-

ta efta diligencia , foi à cella do Prelado , e lhe pedio

benção , e licença para morrer , e chegando a cella, a-

companhado de muitos Cónegos , lançou-fe na cama

,

pedio o Sacramento da Unçaõ, e fazendo fervorofos actos

de amor de Deos , acabou a vida com huma morte
, que

parecia fomno, ficando comrofto, que parecia de hum
Anjo.

DECIMOSEXTO DE JUNHO.

I. Dom Pedro Mafcarenhas.

II. Covfli&o memorável em africa.

III. Dona Ignacia Xavier.

1.

OM Pedro Mafcarenhas , hum dos grande»

heroes deite nobiliflimo appellido , foi filho

de Fernaõ Mafcarenhas , Capitão dos Gine-

tes, e General das Gales, Eftribeiro mòr dei*

Rey Dom Joaõ 111. Sérvio de menino à Rai-

nha Dona Leonor mulher delRey Dom Joaõ II. Depois

paíTou a Africa a empregar os brios de mancebo , na guer-

ra contra os Mouros. EIRey Dom Manoel o fez , pouco
lepois , General das Galés , que entaõ corriaõ aCofta , e

Ee guar-
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»)ja i6.guardavaõ o Eflreko ,• nellas acompanhou a Senhora In;

2 rante Dona Brites na jornada de Saboya. Achoufe na con-
' quifta de Tunes com o Infante Dom Luiz. Foi por Em-
baxador delRey Dom Joaõ III. ao Emperador Carlos V.
e fazendo jornada por França Jhe mandou o feu Rey por
hum Gentil homem da fua camará cinco mil dobras de ou-

ro j e naõ as aceitando , lhe diffe o Gentil homem que as

levava : Senhor , naõ me atrevo a apparecer com el/as pe-
rante EIRey meufenhor* E Dom Pedro lhe refpondeo:

Pois Jenhor tomai- as para vès. Na função daembaxada fe

houve em Alemanha com taõ prudentes attençoens, que
o Emperador fe lhe affeiçoou por extremo, e lhe chegou

a expreíTar, que feria muito do feu agrado, ih quizefTe

ler Ayo de feu filho, o Príncipe Dom Filippe; ao que
o generofo Portuguez refpondeo eítas memoráveis pala-

vras : Senhor, na minha terra naõ coftumao mudar de amo
. os homens da minha cahdade. Por efte tempo lhe chegou

noticia, de que era naíeido em Portugal , o Príncipe D.
Manoel, filho deiRey Dom Joaõ III. e logo rompeo em
grandes demonílraçoens de aplauío , e magnificência nun-

ca vifta. Deu hum banquete ao Emperador, com tantos

realces de grandeza , e profuzaõ
,
que atè foi preciofo o

fogo , e o fumo da cozinha: Porque toda a lenha , quenel-

la ardeo , e com que fe guizaraõ os manjares, foi de ca-

neila fina de Ceilão. EIRey lhe encomendou fegunda em-
baxada

, que fez a Roma, com igual efplendor , e luzi-

mento. Na voíta, trouxe com figo a S. Franciíco Xavier,

e nelle huma nova admiração do Occafo , hum novo Sol

do Oriente. Naõ havia emprego grande, que EIRey naõ

fiaífe de Dom Pedro ; feio feu Eítribeiro mor , e Mordomo
mor do Príncipe Dom Joaõ feu filho • e parecendo-lhe

,

que oEftado da índia neceííitava de hum homem taõ gran-

de, o nomeou Vice-Rey ^ e procurando efeuzar-fe
,
por

fe achar com mais de íetenta annos de idade , lhe diííe o

infante Dom Luiz : Defenganaivos Dom Pedro, que hum
de nos efia vez ha de ir à índta , ou vos , ou eu

, fe vos nao fo-

res irei eu. Depois de refiftir quanto pode , fugeitou-fe co-

mo fiel vaílallo às refoluçoens Reaes. Quando ie embar-

cou , EIRey o acompanhou atè a praya , e o Infante Dom
Luiz
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Luiz , e a mayor parte da Fidalguia ate bordo. Foifdi-Dia tê*

ciflímo o feu governo
,
pofto que breve ,• em feu tempo.

^
deu , e tirou Coroas , e confervou, entre os Príncipes da

Azia ,0 nome , e domínio Portuguez , em fumma repu-

tação. Foi muito amante da Juftiça, efe prezava de re<*

partir os prémios com igualdade, fem attençaõ a refpeitos

particulares. Mandou fazer rol de todos os oíficios , e em-
pregos

,
que eftavaõ vagos , e fez por edital , e lançar

bando
,
que todos os que tinhaõ fervido acodiííem com

ftus papeis para ferem defpachados, como fez logo, fem

dar cargo, nem officio a algum criado feu. Rcquerendo-

)he certo íoldado ( de mais valias, que valor) que o def-

pachaífe, pois fe achava com trez annos de ler viço, lhe

refpondeo: Ando agora defpachando os que tem vinte , e os

que tem dezanove , como chegar aos de t> ez , entaõ me lem-

Irarey de vos, Vifitando aos prezos , foi trazido perante

elle hum homem com hum grilhão nos pês : Perguntou-

Ihe porque eftava prezo com tanto rigor ? Refpondeo
,
que

por dever a EIRey certa quantia de dinheiro -

y
mas que os

Miniftros da fazenda Real lhenaõ queriaõ deícontar outra

mayor, que EIRey lhe devia a elle , e querem que eu pague

a EIRey com ouro,pagando me amim com ferro. Inteirado

o Vice-Rey , de que falava verdade , fe volteu para o Vea-
dor da razenda , dizendo : /Jquelle grilhão , eu > e vos , he

que o merecemos
,

pois Jomos offictaes de/Rey , e nao queremos

pagar as fuás dniàas. E logo mandou, que íe ajuftaffe a con-

ta do prezo , defeontando-lhe quanto EIRey lhe devia.

Por efte modo fe portava em todoa os negócios, fempre

com grande prudência , e reótidaõ, e com igual diferiçaõ,

e avizo. Falcceo em Goa nefte dia , anno de 1 yj 5. coro

os glorioíos epithetos de valerofo Cavalleiro
, prudente Ca-

pitão, bizarro Embaxador , ííngular Ayo, jufto Vice-Rey,

bom Chriftão. Foraõ íeus oííos tresladados para o Con«
vento de S. Francifco daVillade Alcacere do Sa! ,onde ha-

via efeolhido lepultura para íi , e para os fueceífores do Mor-

gado da Palma
,
que elle inftituhio t

e por fua morte foi a

feu fobrinho , o famofo D. Joaõ Mafcarenhas,

Ee ij II.
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II.

NO mefmo dia , aono de i j jo. appareceo na Campa»
nha de Tangere , hum numerolo eíquadraõ de ini-

migos , que conftava de trez mil cavallos ; com oitenta

lhe fahio Dom Pedro de Menezes, que entaõ governava

aquella Praça, e travando-fe hum ardcntiíTimo combate,

começarão os inimigos a carregar, e defeompor os Portu-

guezesj quando D. Pedro, ferido já mortalmente , voltou-

fobre clles com taõ impetuofo vigor
,
que os fez retroceder

a paíTo largo , com morte de vinte , e quatro, em que entrou

hum Alcayde , peíToa de grande reputação. Foi efte fuc-

ceflo taõ celebre naquelles tempos , que por elle, chamarão

nos feguintes, ao fitio da peleja:A volta de D. Pedro. Morreo
efte das feridas, mas o íèu valor lhe lavrou nome immor-
tal na memoria da pofteridade.

ih.

NOmeimodia, anno de 1647. morreo Dona Tgnacia

Xavier , natural da Cidade de Braga. Eftudou Filo«

fofia, Mathematica, c Medicina. Compoz hum tomo de

Rethorica com o titulo de Arte de bemJaliar , outro das An-

tiguidades de Braga.

DECI-
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Dia 17.

DECIMOSETIMO DE JUNHO.

I. Dom Ordonho Alvares,

II. A Infante D. Catharma filha delRey Dom Duarte.

III. frey Joaõ de Santo Thomaz,

IV. Sao Avtto Confeffor.

V. A Ramha Santa Thareja.

VI. Queima-fe a nào Ramha dos A'ijos.

Vil. Conqutjia do Reyno de Angola.

VIU. Vttona de Montes Claros.

IX. Bauúfmo da Infante D. Marta,

1.

OM Ordonho Alvares , Portugnez , da no-

biliílima família dos Forjazes Pereiras : Por
fuás letras, virtudes , e grande calidade foi

aífumpo ao Bifpado de Salamanca , em Cak
tella , depois ao Arccbifpado de Braga cm

Portugal. Achou-fe no Concilio Lugdunenfe cm tempo de
Gregório X. onde fe portou com grandiílíma reputação:

Paífou depois a Roma , e Nicolao III. o elevou à digni-

dade de Cardeal , Bifpo Tufculano : Falecco ncftc dia

,

pelos annos de n8j. Jaz na. Igreja Cathedral de Sala-

manca, fua primeira efpoía , e no Epitáfio da fua fcpuU

«ira fe Jhe dà o titulo de Pay dos Pobres.

NO mefmo dia , em Sexta feira , anno de 1463.
fuecedeo em Lisboa no Morteiro de Santa Ciara

( outros dizem, que no do Salvador ) a morte da Infan-

te D. Catharina , filha delRey Dom Duarte , neta del-

Rey Dom Joaõ I. irmãa delRey Dom Affònfo V. tia del-

Rey Dom Joaõ II. A natureza , c a graça a enriquece-

rão de íingulares dotes de eftremadas perfeiçoens : Com-
petia
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Dia i7»petia em fcu roíto, a fcrmofura , e a modeftia, ambas in

^e íignemente grandes. Aplicou-fe ao eftudo de varias lia--

Junho.
goas ^ e fciencias , em que fahio verfadiífima : Traduzio

da lingoa Latina no idioma Portuguez com grande feli-

cidade , o Livro de Difáplina Monaflica ,
que trata da

regra , e perfeição dos Monges, comporto por Saõ Lou-

renço Juftiniano ,
que , ân nos depois , fe imprimio em

grande credito defta Senhora, na qual fe viraõ , e com-
provarão realçadas, aprofunda intiligencia , e a curioía

aplicação : Outras obras compoz
,
que o defcuido dos

antigos fepultou no eíquecimento : Reíplandeceo não

menos em virtudes, e. foube unir aos apparatos, e pom-
pas da Corte , as folidoens , e aufteridades do deíerto.

Foi deípofada duas vezes, a primeira com Carlos Prínci-

pe de Navarra , e Aragaõ : A fegunda com Duarte IV.

Rey de Inglaterra; mas a morte do primeiro , e depois

a fua , cortarão hum , e outro defpoforio ; moftrando o

Ceo , que a havia deftinado para outro, infinitamente fu-

perior. ProfeíTou a Sagrada Ordem dos Terceiros de Saõ

Francifco , e he contada entre as Santas delia. Jaz em

i
Lisboa no Convento de Santo Eloy.

iii.

ODoutiffímo Padre Frey Joaõ de Santo Thomaz , foi

natural de Lisboa , bautifado na Freguezia de Nona
S^nncri dos Martyres : Paliou a Caílella com feus pays,

que eraõ da obrigação do Cardeal Alberto , e em Ma-
drid recebeo o habito da Sagrada Religião dos Pregado-

res , e nella foi hum novo Sol da Efcolla Thomiftica

,

como tefteficaõ fuás obras , impreíías cm doze grandes

volumes
,
que faõ outros tantos pregoens das fuás gran-

des letras : Por ellas , e por fuás efclarecidas virtudes , o

nomeou Filippe IV. para feu ConfeíTor , fendo elle Por-

tuguez, em tempo em que ardiaõ as guerras , entre Caf-

tella , e Portugal ,• mas fobre eífes efcrupulos , ou receyos,

que podia aífeâar a politica , prevaleceo a grande repu-

tação em que era tido : Aceitou aquella occupaçaÕ conf-

trangido
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frangido por obediência de feus Prelados, c naõ vivco noDia '7«

exercicio delia , mais que hum anno: Faíeceo fantamen- ~~

te neíte dia, anno de 1644. *
un

IV.

Anto Avito Portuguez, natural de Braga, illuftriífi-

mo em fangue : Foy muy douto nas lingoas Latina ,

e Grega , e nas Sagradas Letras. Paííbu a Jerufalem,

onde íe achava , ao tempo da miraculofa Invenção do

corpo 'do gloriolo Protomartyr Santo Eítevaõ , cujo fuc-

ceíío efcreveo na lingoa Latina , e o participou às Igre-

jas da Chriftandade. Teve com o Doutor Máximo Saõ

Jerónimo eftreita correfpondencia > a mefma com o San-

to Paulo Orozio , íeu patrício. Succedeo fua morte em
Jerufalem ncfte dia, pelos annos de 440.

v.

Anta Thareja, Infante de Portugal , Rainha deLeaõ,

a primeira das filhas delRey Dom Sancho I. e da Rai-

nha Dona Dulce , cafou com Dom Affonío IX. Rey de

Le3Õ , de quem teve o Infante Dom Fernando , Prínci-

pe de grandes eíperanças , que a morte cortou em flor,

e as Infantes Dona Sancha, e Dona Dulce, que depois

morrerão caítiílimas , e fantiíTimas virgens ; diííblveo-fe

o matrimonio cie fua mãy ,
por caufa do parenteíco , e re-

tirada a Portugal, meteo debaixo dos pès as pompas , e

grandezas do mundo , e veftio o habito Ciftercienfe no
Mofteiro de Lorvaõ : Alli fe entregou toda aos exercícios

de devoção, e piedade: Em vida, e depois da morte ref-

plandeceo em milagres. Jaz na Igreja do mefmo Moftei-

ro : Foi fcn gloriolo tranílto nefte dia anno de njo. O
Papa Clemente XI. lhe confirmou o culto de Beata por

Bulia de 13. de Dezembro de ijoy.

VI.
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Dia 17.

,

á
l VI.

Junho,

NEÍlé dia anno de 172$. no Rio de Janeiro, fe quei-

mou
,
por defcuido de huma vella

,
que fe deixou

no poraõ, a nào Rainha dos Anjos
,
que em 15.

de Mayo chegara de Macào àquelle porto. Sò a gente

pode falvar-íe , mas naõ a fazenda , que havia , que era

muita , e muito rica. A dos particulares , foi avaliada em
mais de hum milhaô , além do prefente que o Empe-
rador da China mandava a ElRey noífo Senhor, quefe
avaliava em mais de trezentos mil cruzados.

VIL

DEfde que os Reys de Congo abraçarão a Fé , foraõ

íempre os de Portugal confervando com ellcs boa

correfpondencia', e lhe mandarão, por muitas vezes, foc-

corros de gente, e muniçoens , para melhor fc defende-

rem de feus inimigos
,
que nunca lhe faltarão -> porque

muitos vaííallos feus em varias occaííoens lhe romperão
guerra , ou por ambição dos feus intereífes , ou por ódio

à nova Ley , que os mefmos Reys obfervavaõ , e defen-

diaõ. No tempo, em que a Rainha D. Catherina gover-

nava Portugal , pela menoridade de feu neto ElRey D.
Sebaftiaõ , fuecedeo achar-fe na Corte de Congo , hum
nobre Portuguez , chamado Paulo Dias de Novaes, com
hum bom numero de companheiros •> fuecedec mais, ter

por aquelle tempo, hum Rey de Angola, duras guerras,

com outros Reys , e Principes confinantes , e vendo-fe

em grande aperto , e confternaçaÕ , mandou pedir ao de

Congo osPortuguezes
, que aíTiftiaõ na lua Corte ; vieraõ

elies , Capiteniados por Paulo Dias , e facilmente defaf-

fombraraõ ao aífligido Rey de Angola, desbaratando, em
alguns combates , aos feus inimigos ,- mas elle , como
bárbaro, e pérfido, tanto que fe vio fenhor deli, come-
çou a maquinar a morte dos feus libertadores , e com
efFeito, bufeando vários pretextos , os dividio por alguns

lugares do feo Reyno , e divididos , os mandou degolar

em
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huma filha do mefmo Rey , a qual amava muito a Paulo
£

Dias, e obrigada do amor, e compaixão , lhe deu fuga a

elle , e a quatro companheiros : Sahiraõ os cinco em huma
canoa ao mar , e por grande ventura , vencendo infinitos

perigos, chegarão a hum porto, em que havia Portugue-

ses. Delle paífou Paulo Dias a Lisboa , onde deu conta

dos feus íucceílos, eexpoz , com larga narração, as gran-

des utilidades
,
que fe podiaõ feguir a Portugal , conqui£»

tando-fe o Reyno de Angola. Em confequencia defte in-

forme, foi mandado , com bom numero de navios, gente,

emoniçoens , áquella conquiíta. Nella obroo rariífimas

proezas, a que ló faltou, para ferem iguaes às mais iníí*

gnes , que a fama celebra ,0 terem quem as efcrevcííe com
eftylo proporcionado á grandeza delias. Conquiílou a Ci-

dade de Loanda , cabeça do Reyno de Angola, a que poz

o nome de Saõ Paulo , ou para memoria do feu próprio

nome, ou ,
porque debaxo dos aufpicios do Doutor das

Gentes, quiz abrir aporta à converfaõ daquella immenfa
Gentilidade. Conqoiitou depois o Reyno de Bemguala,

c outros muitos Senhorios
,
que por elle entrarão na Co-

roa de Portugal. Deu nove batalhas campaes
, [alem de

infinitos combates de menos vulto) e em todas fahio ven-

cedor, com poucos, contra innumeraveis. He verdade,

que da parte dos Portuguezes havia , fobre a venragem do

valor,
(
a da ordem , edilciplma militar , de que os Negros

entaõ careciaõ totalmente ; mas todavia , como eraõ tan-

tos , e pelejavaõ em defenfa da vida , e da pátria, mui-

tas vezes fe viraõ osnoííos em fummo perigo, e reconhe-

cerão
,
que as íuas victorias , naõ podiaõ fer effeito do feu

valor , fenaõ obra da maõ todo poderofa do Senhor dos

Exércitos. Naõ referimos as batalhas pela ordem dos dias

a que tocaõ , por ferem taò fimilhantes
,
que quafi naõ

tem differença j Bafte para exemplo a que fica referida no
\ug.\r eirado à margem. Seguindo a mefma guerra, e con-vêreiro/

quiíta, padecidos em obfequio daFè ,eferviço do feu Rey,
immenfos trabalhos, e duriííimas miferias de fomes, e fe-

deâ. No auge de vivas tfperanças de mayores progreífos,

morreo ofamofiífimo Paulo Dias nefteem que citamos, an-

uo de 15 89. Ff VIII.
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T
<te VIII.

Junho.

INvafiavel o animo delRey Filippe no difficuitofo em-

penho da conquifta de Portugal , e, mais excitado,

que abatido pelas derrotas precedentes, fe refolveo a pro-

feguir a empreza, apurando todos os esforços da Monar-

quia na erecção de hum poderofo exercito. Facilitava-lhc

eftas ideas , a paz eftabelecida com França j e a que
>

pouco antes havia feito o imperador com o Gram Tur*

co: Porque huma , c outra , lhe abria caminho a con-

duzir, e formar numerofas tropas nacionaes, e eftrangei*

ras. Em conlequencia defta refoluçaõ , mandou vir de

Alemanha trez mil Soldados velhos , par3 fervirem

na cavallaria , e dous mil infantes , e diípoz
, que dos

Cantoens , dos Efguizaros , e das guarniçoens de Itália,

fe conduziffem a Cadiz dtz mil homens , e todas eftas

difpoziçoens fe executarão promptamente. Fizeião-fe no-

vas levas em Hefpanha , e remontas da cavallaria , e foi

efeolhido para General do Exercito, Dom Luiz de Bena k

vides Carrilho, e Tolledo , Marquez de Carracena, e Fro-

mefta
,
que fe achava governando Flandes , Soldado de

grande reputação no manejo das armas , em que fe ha-

via criado , a quem os Caftelhanos chamavnõ Marte

de Hefpanha. Chegou elle a Madrid , e encheo aquella

Corte de grandes íeguranças da nofía conquifta f pelo

acerto das fuás direcçoens. Accufava aos Gtneraes feus

predeceííores , e prometia com fumma arrogância , em-
rnendar os erros, em que eíles (como afirmava) haviaõ

cahido. Mas o muito , que blaíonou antes da occaíraó,

foi a melhor prova do pouco, que havia de obrar nella.

Sahio, em fim, o Exercito de Badajoz, que conftava de

quinze mil infantes , e fece mil , e íeis centos cavallos
,

quatorze peças de arrelharia , dous morteiros
,
grande co-

pia de moniçoens , e inftromentos de expugnação , era

Capitão General
|

como dicemos] o Marquez de Carra»

cena: Meftre de Campo General , Dom Diogo Cavalhe-

ro: General da Cavallaria, Dom Diogo Corrêa: Gene-
ral da Cavallaria eftrangeira, Alexandre Farnezio, irmaõ

do
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do Duque de Parma , e General da artelharia , Dom Dia 17*

Luiz Fcrrer. Poz-fe em marcha o Exercito , e fez-fe na
^

vofca de Villa Viçofa, que o Marquez efcolheo para pri-

meiro emprego das fuás Armas. Era aquelia praça con-

denada a qualquer invafaõ, pelos padraftos
,
que íe for*

mão dos montes, que a cercão, e não tinha outra de-

fença, mais que huma débil muralha, e hum Caftello,

rodeado de huma eftrella. Mas fupria o valor dos defen-

íores , a falta das fbrtificaçoens. Era Governador da pra-

ça , Chriftovão de Brito Pereira, prompto , e deftemido

Capitão. Conílava o prefidio de mil, e quatrocentos in-

fantes efcolhidos, e refolutos a perder as vidas, em obfe-

quio da Pátria. O Marquez de Carracena, fundando na

deligencia o bom fucceííò, e cheyo de dezejos, e efperan»

ças de render a praça , antes que o noíío Exercito che-

gaífe a foccorrela , mandou caminhar a toda aprelía os

aproches , e formar baterias , e ufando da violência dos

petardos, e morteiros, multiplicou huns fobre outros os

aííaltos • mas nada bailava a enfraquecer , nem quebran»

tar a conftancia dos defenforesj antes com reíoluçaõ in-

trépida , e briofa , faziaõ vigorofas fortidas , e fe empre-

gavao em deter , e rebater as operaçoens do inimigo

,

por todos aquelles modos , e meyos, que , em caíos fe-

milhantes , difpoem a Arte , e executa o valor. Mcftra-

vaó-íe tão ambicioíos dos perigos, que pegavão das gra-

nadas
,
que os Caftelhanos lhe lançavão , antes de reben-

tarem ( e como fe foraõ pélas ) as arrojavaõ fobre os

zneimos Caffcelhanos , fem que os intimidaffe o verem,
que muitos dos feus companheiros

,
perdiaõ as mãos nef.

te jogo , tão valerofo , como Srrifcado. Aqui fe vio re-

novada , e repetida aquelia acçaõ tão celebre dos dous

valentes de David : Porque huma, e muitas vezes, pene-

trarão alguns Cabos , e Soldados todo o Exercito inimi-

go , ou recolhendo fe à praça , ou fahindo a dar noticias

do eftado delia. Havião aífegurado ao Marquez General

( e facilmente fe deixou perluadir o feu defvanecimento)

que a expugnaçaõ de Villa Viçofa, lhe levaria , quando
muito huma hora de dilação. Mas jà lhe naõ cabia na
paciência ver

,
que naõ acabava de chegar aquelia hora

Ff ij no
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Çw do do Marquez de Marialva , em que o avifava , que na
juntio. menn ^a j ^j a fCg U in te o hia vizitar aos feus mefmos

quarrds. Moftrou exteriormente o General Caftelhano

defprezar aquclla , que chamou arrogância Portugueza ,•

Beiíum ^
rnas no interior ( diz neíle cafo hum Author,que efere-

Luíita- via em Madrid ) naõ deixou de temella, Sabia, (e era pu-

Kareno.hlico em toda Hefpanha
) que o mcfmo Marquez ( en-

tão Conde de Cantanhede ) mandara íemelhante recado

a Dom Luiz de Haro , no dia precedente à batalha das

Linhas de Elvas, e bem fe perfuadia
,
que naõ feria ago-

ra menos pontual , do que o fora entaõ. Eftava o Mar-
quez de Marialva em Eftremoz , e com exquiíitas deli-

gencias , tratava de ajuntar o Exercito , convocando os

- íoccorros das Províncias , e as guarniçoens veteranas das

praças ,
que jà fe concideravão livres de ferem atacadas,

e fahio em campanha ncfte dia, anno de 1665. que íe-

rà fempre faufto nos Annaes Portuguezes , em quanto du-

rar a memoria dos vindouros. Conftava o Exercito de

quinze mil infantes, cinco mil , e quinhentos cavallos

:

compunha-fe o Trem, de vinte peças, Era Capitão Ge-
neral o Marquez de Marialva: Meftre de Campo Gene-
ral, com titulo de Governador das Armas, o Conde de

Schomberg : General da Cavallaria , Diniz de Mello de

Caftro: General da Artelharia , Dom Luiz de Menezes.

Concorrerão a gozar da gloria de occaíiaõ tão illuftre,

o Conde de São João Governador das Armas da Provin-

da de Traz os Montes : Pedro Jaques de Magaihacns

,

Governador das Armas da Província da Beira, e os mais

Cabos, e Officiaes inferiores , erão , pela mayor parte
,

da mais luzida , e briofa Nobreza de Portugal. Pofto o
Exercito cm marcha na volta de Villa Viçofa, chegan-

do efta noticia promptamente ao General inimigo
,

pe«

Ias partidas
,
que trazia avançadas , entrou nelle o extra-

vagante penfamento , de que atacando o feu Exercito as

noíías tropas na marcha , teria a feu favor a nóífa de-

íordem , e confuzão. Entregue âo calor defta idea, man-
dou feparar os Corpos da Cavallaria , e Infantaria , e que

aquella fem dilação , nos inveíliíle para que impedindo

a for-
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a forma do noíío Exercito, pudeífe a fua Infantaria

[
qut Dl* l7*

mandou avançar pelo lado eíquerdo ] acabar de rompc-.^
lo. Mas foi ( como dizíamos ) extravagante eíta idèa , e

tão arrifcada , como logo moftrou o erFcito : Porcjue a

ventagem, que coníiderava do íeu Exercito , fundada na

fuppofiçaõ da noíía defordem , adqueria também o noíío

na fuppofiçaõ da fua: Hum", e outro fe encontravaõ em
marcha ,e nefta igualdade naõ apparece dirTerença. Dei-

xou precepitadamente, por aquella imaginada ventagtrn,

outra
,
que nao padecia duvida ,

qual era a deíFença dos

feus quartéis , e trincheiras , e naõ menos a diífículdade

do terreno , cortado de muitos valados ,' e paredes
, que

ferviaõ de reparo às vinhas , e olivais , e faziaõ aquelle

íitio mais útil, que tratavel , o que tudo fervia igualmen-

te ao fim de rebater as noífas operaçoens , e proftguir

com felicidade as íuas. Mas no tempo de errar , nada fe

acert3. Como conftou aos Portuguczes dos movimentos
do inimigo , fez alto o noíío Exercito no íitio chama-
do Montes claros, que os Caftelhanos demandavão para

a batalha , e deu nome à victoria • e com fumma velo-

cidade fe puzeraõ em forma os eíquadroens da van-

guarda , devendo fe efta importantiííima obra à prom-
ptidao, e difeiplina , fempre grandes , do Conde Schom-
berg j e profeguindo na meíma operação , em breve

tempo , le vio formado o Exercito , e por confequen-

cia deívanecido o fundamento principal da reloluçaõ

do Marquez de Carracena , mas ja não lhe reírava

outro caminho , mais , que o de vencer , ou fer ven-

cido. Ordenou pois
,
que o corpo inteiro da fua ca-

vallaria atacaífe o lado direito do noíío exercito, eella o

fez com taõ vigorofa impreííaõ
,
que por vezes rompeo,

edefeompozos eíquadroens da noíía primeira linha ; mas
outras tantas fe formarão os mefmos efquadroens , e re-

forçados de outros , que lhe fubminiílrava a deligenciados

Cabos , fera perder terreno , nem mudar forma
,
perfevera-

vaõ confiantes , fazendo com repetidas cargas , grande

damno nos inimigos* Ao mefmo tempo , atacava a fua

infantaria , unida também em hum corpo , e com fuc-

ceíío igual , o noíío iado efquerdo. Foi tamanho o pezo

das
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T
5 vezes alguns terços da vanguarda , e chegou a ganhar a

noífa ai telharia daquelle lado, Mas também outras tantas

fe tornarão a formar os meímos terços (coufa que rara»

mente íuecede no calor de huma batalha) atè que, en«

groffados com mayor poder , carregarão taõ impetuofa-

mente aos inimigos
,
que recobrarão a artelharia , e o ter-

reno ,
que elles haviaõ ganhado, e grande parte do que

antes oceupavaõ , e laborando novamente a mefm a arte-

lharia a noíTo favor, foi fatal a mortandade, que fez nos

eíquadroens oppoftos , os quaes já oomeçavaõ a vacilar

na conftancia , e a perder a forma. O mefmo fuecedia do

outro lado, mas ainda em ambos fe pelejava com excef-

íivo ardor, obrando-íe de huma , e outra parte, acçoens

dignas de larga eferitura
,
que naõ cabem na concizaÕ

dâ noífa. Eraò trez horas da tarde , havendo paííado fete

de obftinada peleja , fem que o noílo exercito íiouvelTe,

no difeurfo defte tempo, mudado o lítio, em que fe prin-

cipiou a batalha. Eftava taõ indicifo o fucceíTo , quanto

era obftinado o combate , atè que , crecendo a defor-

dem , e confufaõ da cavallaria ,e infantaria inimiga , car-

regarão as noíías tropas com tanto pezo , e atacarão com
tanto ardor hum , e outro corpo, que romperão , e der-

rotarão ambos , pondo-os em defeompofta , e precepita-

da fugida ; os Cabos , e Officiaes vendo perdida a honra,

tratarão de livrar a vida , ou a liberdade, fiados na ligei-

reza dos cavallos. O Marquez de Carraccna , que havia

eftado na eminência de hum monte, em quanto durou o

mayor fervor da batalha, conhecendo antecipadamente,

que a perdia , antecipou também com a fugida a feguran-

ça da fua peiToa , e acompanhado do Duque de OÍfuna

,

que havia aííiílido nefta campanha \ como particular, fe

refugiou em Jeromenha , donde paífou logo a Badajoz.

Naõ eftiverão , entretanto , ociofos , os valerofos citiados.

Havião ficado nos aproches da Villa, mil, e oitocentos

infantes , e dando cites manifeftos indícios de que in-

tentavão rctirar-fe [ final certo da noíTa viótoria) fe unirão

os poucos Portuguezes, que fe achavão capazes de tomar

armas, e fizerão huma fortida tão vigorofa
,
que apezar

de
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í

tJe porfiada refiftcncia , romperão as trincheiras , dego-Diaif.

larão a mayor parte do prezidio
,
ganharão a artelharia 5*

groça , e hum morteiro, e coroarão com efta acçaõ
,
.to-"'

das as que gloriolamente haviao obrado na defença da

praça. Pouco depois, entrou nella o Marquez de Marial-

va, aííiftido dos principaes Cabos do Exercito, a dargra*

ças a Deos
,
por tão completa , e aííinalada victoria. Por

toda a parte je ouviaõ vozes de alegria ,
que enchiaõ os

valles, etranfeendiaõ os montes: foavão com feítivacon*

lonancia as caxas, e os clarins : Repctiraõ-le as falvas , c

os vivas, e os vencedores fedavaõ, reciprocamente, huns aos

outros com apertados abraços , os devididos parabéns de

ramanha felicidade : Paliarão de quatro mil os mortos do

exercito de Caíreila } e de leis mil os prizioneiros. Toma*
íão-íe trez mil e quinhentos cavallos

,
quatorze peças de

artelharia , dous morteiros, oitenta, e leis bandeiras de in-

fantaria, dezoiro de cavallâria, os tymballes do Marquez

deCarracena, e do Principe de Parma, rodos os fornos de

ferro, inftrumentos de expugnação, e ferramentas , que

trazia o exercito. Os prizioneiros*', de mayor fuppofição

foraô Dom Diogo Corrêa General da Cavallâria : Dom
Gafpar de Haro , filho do Conde de Caftrilho (naqutlle

tempo valido delRey Filippe) genro do Marquez deCar-
racena, e Capitão das fuás guardas, que morreo poucos

dias depois em Eftremoz das feridas, que recebeo na ba-

talha. Dom Manoel Garrafa : Dom Francifco de Alarcão:

Dom João Soares : Dom Belchior Porto Carreiro : o Con-
de de Saõ Martim : o Barão de Eftubequi , e outros muitos

de grande reputação , e calidade. A perda que tivemos,

não paffou de lctecentos mortos: Os feridos paffaraõ de dous

niii.FeZ -íe memorável entre eftes, Henrique Jaques de Ma-
gaíhaens , filho do General da Beira Pedro Jaques , o qual

de treze annos de idade , fe achara na batalha do Canal,

e agora de quinze , je oífereceo fempre com igual ani-

mo, a igual perigo. Mas ferido de huma baila, o obri-

garão a retirar-fe , com ordem a dous foldados decavallo,

para o acompanharem atè Eftremoz ; Mas elie , a breve ef-

paço dê caminho, com refoluçaõ benemérita de hum Va-
rão infigne , os fez voltar para a batalha , dizendo : Que

nella
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,
quando a ellc lha naõ faziaõ. No dia

h
fegu *ntc chegou a nova a Lisboa , peias fete horas da tarde,

J ' e em hum ponto fe encheo a Cidade de inexplicáveis de-

monftraçoens de alegria. No outro dia de menhãa defce-

raõ EIRey , e o Infante à Capella , houve fermaõ,epro-

ciífaõ fokmne, e por muitos dias fe continuarão as feitas.

Outro era, poucos dias depois da batalha, o femblante da

Corte de Madrid: Chegou a EIRey Filippe (que entaõ fe

achava no Bom-Retiro) huma carta do Marquez de Carra-

cena, em que com palavras equivocas, affeótadas efperan-

ças , confeíTava o deftroço do exercito • E quando ElRcy

chegou a ler efta palavra Deftroço : fe affirma , que lhe ca-

hira a carta das mãos , e fe retirara , dizendo com moftras

de exceííivo fentimento : Parece
, que lo qutere Dios. Di-

vulgou-íe brevemente a infaufta noticia , e cobrio-fe a

Corte , e toda a Monarquia de lutos , e lagrimas, conver-

tcndo-fe o alvoroço emdeíengano
, e a efperança em def-

efperaçaô. Deu efta infigne vi&oria a ultima fentença,na

caufa da noífa liberdade, e firmou com perdurável duração

a Coroa na tefta dos noíTbs Príncipes.

IX.

NO mefmo dia foi bautifada em Lisboa a Infante D.

Maria, filha de EIRey Dom Manoel , e de fua ter-

ceira mulher , a Rainha Dona Leonor. Foi fcu Padri-

nho, o Embaxador do Duque de Saboya
,
que fe achava

na Corte , folicitando o cafamento de íeu amo com a

Infante Dona Beatriz ,• Madrinhas, a mefma Infante, e

Dona Ifabel , meyas irmãas da recém nafcida. Levou-a

nos braços o Meftrc de Santiago, Dom Jorge, filho de

EiRcy Dom Joaõ II. o Saleiro o Marquez feu filho ; o

Gomil , Cirio , e ofFerta , o Conde de Penelia ; a Rof-

ca , o de Portalegre : Bautifou-a o Arcebifpo de Lisboa,

Dom Martinho da Cofta : A Offerta foi , íegundo o ef-

tillo daquelles tempos , de cincoenta cruzados de ouro
;

que tal era a que fe dava no Bautifmo das fêmeas ; no
dos varoens , craõ cem : Quizeraõ os Reys , que efta fi-

lha fe chamaífe Maria , por haver nafcido em Sabbado.

DECI-
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Dia i&

DECIMO OITAVO DE JUNHO,

I. Dom Diogo de Sou/a Arcebtjpo de Braga,

II. Frey António da Madre de Deos.

III. Glorio/o confliBo em Africa.

1.

OM Diogo de Soufa , foi filho de João Rodri-

gues de Vafconfcllos, Senhor de Figueiró, e de

D. Branca da Sylva, filha de Ruy Gomes da Syl-

va, Alcaide mòr de Campo mayor, fidalgos da

mais ftlecta nobreza de Portugal. Eítudou ncfte

Reynoas primeiras letras, e em Pariz, e Salamanca as feien-

cias mayores, e fahio iníígne Letrado. Logrou as eftima-

çoens de trez Reys fucceííivos: EIRey D. ]oaõ II. o fez Deaõ

da fua Capella , eBifpo do Porto, e feuEmbaxador a Roma
de obediência a Alexandre VI. EIRey Dom Manoel o fez

Arcebiípo de Braga, Capellaõ mòr de fua fegunda mulher a

Rainha Dona Maria, e também , feu Embaxador de obe-

diência a Júlio II. EIRey Dom Joaó III. o fez Capellaõ moí-

da Rainha Dona Catharina fua mulher ^em todos eftes car-

gos, e funçoens , le houve de maneira , que conieguio

merecidos créditos , e aplaufos univerfaes. Sendo Bifpo

do Porto tresladou o corpo de Saõ Pantaleaõ Martyr da

Igreja de Saõ Pedro de Myragaya
;
para a Cathedral , com

folcmniííima prociíTaõ (como outro dia diremos). Sendo u* àc

Arcebiípo de Braga illultrou aquella Cidade com obras taõ
cZe r0°

úteis, e fumptuofas , que depois delias, parecia outra Ci-

dade nova , com o mefmo nome. Ainda fe efmcroumais

na Igreja Cathedral, e a poz na grandeza, e luzimento ,

que hoje tem: Apenas ha parte naquelle grande corpo,

a que naõ dcíTe nova forma , c nova perfeição. Dilatou-

fe a fua grandeza a toda a Dioceíi , ediíficando em varias

partes deila novos Conventos, ou reformando os antigos;

Ao mefmo tempo foccorria as neceífidades dos pobres com
Gg maõ
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Dia 18. maõ liberaliíííma. A cxpenfas Tuas foi chamado de Flan-

^ dcs o famofo Joaõ Vazeu , para enfinar em Braga as hu*

•
n

manidades , o qual depois illuftrou com feus eferitos ashif-

torias antigas de toda Efpanha. Tantas, e taõ iníignes

obras, e muito mais as íuas virtudes, o puzeraõ cm taõ

alta reputação, que era tido, fem controverfia ,
pelo Pre-

lado mais excellente
,
que vio Portugal naquelle feculo.

Morreo nefte dia com fetenta , e dous annos de idade, no

de 1531.

II.
—

; I

FRey António da Madre de Deos , Religioío da fa~

grada Ordem dos Eremitas de Saõ Paulo, natural de

Lisboa , Varaõ doutiílimo nas Divinas letras , famoío Pre-

gador t
e infigneEfcriturario, e também excellente Jurif-

ta : Compoz ntrez tomos com o titulo de Apts Ltbani

;

grandes no volume , mayores no efpirito
,

porque faõ

hum rico thefouro de elegantes Conceitos , e de en.gc-

nhofas agudezas- Morreo nefte dia,anno deióotf.

III.

DOm Joaõ Coutinho, depois Conde de Redondo,
fendo Capitão de Arzilla , com cento , e quarenta

lanças fe encontrou nefte dia , anno 1 5 1 4. na ferra de Far-

rovo, com oito centos Mouros de Cavallo , e muitos mais

de pè , capiteneados pelo feu famofo Alcaide Loroz. Foi

porfiada a batalha, mas os noííos , fendo menos , flzeraõ

pòr em fugida aos mais dos Bárbaros , menos os que fica-

rão mortos , que paíTaraõ de duzentos , em que entrarão

muitos Mouros principaes, com quarenta, e hum cativos,

e entre eftes o Alcaide de Alcácer quibir , oAdail deMo-
leinacer, e dous Xeques, c outros da mayor nobreza, c

eftimaçaõ dos Mouros. Recolheraõ-fe os noííos com per-

da de alguns poucos, e com o defpojo de noventa, e trez

cavai los bem jaezados.

IV.
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Dia 19;

DECIMONONO DE JUNHO.

I. haflimofijjlmo naufrágio*

II. i7* acclamado Rey o Senhor Dom António*

III. grande Pedro Bar bofa

\

IV. Saõ Gervaz.

V. A Madre Mariana de SaÕ Migueh

VI. Dom Frey António Manoel de Vilhena he eleito Graõ
Meflre de Malta.

VII. A Madre Anna Luiza do Salvador*

1.

NTRAMOS a referir hum caio , no qnal

fe reprefenta vivamente , o mayor abiímo

de miferia, e afflicçaõ , a que le pode che-

gar nefta vida. Com hum tal exemplo aos

olhos, nao haverá homem ( nem mulher
)

que, tendo juizo, e razaõ, deixe de coniblar a fua dor,

por mais quefeja, ou lhe pareça fer, exceffiva. Tal vez

foi efte hum dos fins , que pertendeo a Providencia m-
perior na execução de huma taõ ineíperada, e taó atroz

calamidade. Dizemos ineíperada; porque , attendendo

às principaes peííoas
,
que nefta tragedia fizeraõ os pri-

meiros papeis, naõ pareciaõ merecedoras de taõ cruel for-

tuna. Era Manoel de Soufa de Sepúlveda , hum Fidalgo

antigo no Eftado da índia , e de excellentes procedi-

mentos na guerra, e na paz. Naõ houve em ftu tempo
empreza de confideraçaõ, em que naõ tiveíTe grande par-

te a fua prudência , e o feu valor ; era fummamente
benigno, affave!, liberal

,
partes, que o faziaõ bem quií-

to de todos , e de todos venerado. Sobre tudo era mui-

to temente a Deos, muito devoto, e' pio. Cafou em Goa
com Dona Leonor de Sà filha do Governador, que fora

daquelle Eirado, Garcia de Sà , na qual , ao illuílre do

langue , aciccia o realce da belleza , a mais rara ,
que

Gg ij na-
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®'u 18. naquelles tempos vio, c admirou o Orieote -

y
mas naõ era

^ menos honefta
,
que fermoía , antes

,
pelo exercido de

•* ' muitas virtudes , moftrava fer nella angélico o rofto, e

ojefpirito. Tinhaõ jà dous filhos de pouca idade
, quan-

do Manoel de Souía reíolveo vir a Portugal gofar , nas

delicias da Pátria , o fruto dos Teus trabalhos ,• mas en-

trou , ou cahio em outros, tanto mayores, que fó a me-
moria delles , faz pafmar ojuizo , e eftremecer o cora-

ção. Navegava pelos annos de 1 5 5 2. o Galiaõ . ...» na
altura do Cabo da Boa Efperança. Vinha nelle embarca-
do para o Reyno Manoel de Soufa de Sepúlveda com fua

mulher Dona Leonor de Sà , e dous filhos , e mais de

féis centas peífoas. Haviaõ navegado atèlli profperamen-

te , como fe o mar , e o vento com traidora diflimula-

çaõ quizeííem entreter , e defeuidar aos mizeros nave-

gantes, para logo executarem nelies, fem refiftencia, os

mayores eftragos do feu furor. Enlutou-fe o Ceo , en-

groíTaraõ-fe medonhamente as nuvens, fcintilavao incef-

fantes os relâmpagos , jfoavao com fatal horror os tro-

voens, fopravâo com furiofa vehemencia os ventos, e o
mar , aberto cm profundas covas , e levantado em altas

ferranias ', fe conjurava contra o infelice lenho. Rom-
perao-fe as velas

,
quebraraõ-íe os maftros , perdeo-fe o

leme, e jà fem acordo , nem confelho o Piloto , e Ma-
rinheiros , fe deixavaõ hir ao arbítrio da tempeftade

,

quando foraõ defeubrindo terra , e nella outro perigo

mayor. Lançarão ancoras , e valeraõ-íè de todas as deli-

gencias , que a arte , e o aperto enfinao em cafos feme-

Ihantes , mas nada baftou para que o Galiaõ deixaífe de

dar à Cofta , desfazendo«íe em breviíílmo efpaço aquel-

le grande corpo , e com elle toda a efperança de pode-

rem fiar , outra vez , as vidas à cortezia do mar. No
breve tempo , que o Galiaõ eíleve ancorado , fe falva-

rao nos baceis por entre grandes perigos, Manoel de Sou-

fa, fua mulher, e filhos, e outras muitas peííoas,* outros

fe arrojarão às ondas, c comidos delias, e logo vomita-

dos , encherão as prayas de cadáveres , entre os quaes,

le viaõ também defpedaçadas as preciolas drogas do

Oriente, fem preço agora, e fem eftima, Juntos os que

fobre-
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fobreviveraõ ao naufrágio , que feriaõ atè quinhentas, e Dia 19,

trinca pefíoas de hum , e outro fexo
,
quebrados do tra-

de

balho , mortos à fome, expoftos à inclemência do tem- ,'
un °"

po, fem reparo , fem abrigo, em terra defconhecida, e

barbara , formavaõ huma laftimofa reprefentaçao , todos

atónitos, affliótos, defefperados. Era incomparavelmente

mais aguda a dor, e mais forte a tribulação, que padecia

o infelice Soufa , vendo as prendas que amava mais, que

a própria vida , em tio extrema calamidade , mas com
rofto inteiro [ ainda que quebrado o coração '

fe difpoz

a animar 05 companheiros , e a ordenar o modo de fahi-

rem ( fe pudeífem ) de tamanho aperto. Dctiverão-fc

treze dias naquella praya , por tomarem alento , e por

ajuntarem os viveres ( relíquias do naufrágio
) que lhe

orferecia o mar. Prevenirão as armas de fogo fumma-
mente neceífarias entre feras , e cafres , não menos fe-

ros
,
que ellas. Abalou o triftiflimo efquadraõ em deman-

da de hum rio, chamado do Efpirito Santo, que julga-

vao eílar não muy diftantej mas, fem remédio , rodea-

vão muitas legoas de fertaõ
,

por vencerem poucas de

Coita
,

pelos impedimentos ,
que achavaõ de rios inva-

diaveis , de ferras inacceííiveis , 'de valles , ou abifmos

profundiííimos -

y
nos primeiros dias, fízeraõ os criados de

Manoel de Soufa , e marinheiros huma forma de liteira,

em que levavaõ a Dona Leonor , e feus filhos
j
porém

durou pouco efte alivio, porque a fraqueza , e debilida-

de começou a fer geral , e foi preciío caminhar a pè
aquella iliuftre fenhora, levando os filhos jà nos braços,

já aos hombros ,• mas moftrava , em corpo taõ dilicado,

hum efpirito , mais que varonil. Tirando forças da fra-

queza , e cobrindo a dor do coração com vizos de ale-

gria, fe esforçava a animar os companheiros , e princi-

palmente a feu marido , a quem amava com terniííimos

affectos $ faltarão brevemente os viveres, e foraõ conf-

trangidos a comer as immundicias , que o mar lançava a

praya , fendo , tal vez manjar apetecido , hum pedaço
de baleya corrupta: As ervas , e as folhas das arvores , e

as frotas fylveftres , e amargoías , eraõ prato ellimavel

,

em neceílidade tão extrema. A fede os afligia , mais por

fer
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Dia 19. fer naqueíias áreas o calor ardentiílimo, e íe acharem por

de* vezes em tanta falta de agua , que era neceífario man*
•* dar , ou hir bufcala a grande diftancia , e por entre

bárbaros, e feras. Muitos fe foraõ rendendo ao pezo de

tantas tribulaçoens , e ficavão lutando coma morte inevi-

tável , e não fó cruel, mas atrociííima. Defpediaõ-fe dos

companheiros com palavras tão laftimofas ?, como pedia

a dor de hum tal apartamento , e feguindo-os com os

olhos até os perderem de vifta
,

perdiaõ juntamente , a

cfperança de todo o remédio, e alivio. Ao infelice Sou-

fa , todas as vezes
,
que punha os olhos em fua mulher*

fe lhe partia o coração , vendo-a em tal extremo de mi-

feria, e temendo a cada paífo , que a debilidade lhe im-

pediííe o profeguir
,
que feria para elle , íobre tantas,

huma dor immenfa. Chegarão , em fim , depois de qua-

tro mezes de caminho ao rio do Efpirito Santo, ondeigo-

vernava hum Cafre
,
que o recebeo com grandes mof-

tras de compaixão, e piedade: O mefmo fizerão os feus,

ou foífe lizonja ao feu Rey, ou laftima dos naufragantes:

Derão-lhe mantimentos, ainda que poucos por fer a ter-

ra efteril. Esforçava-ie o Rey em perfuadir a Manoel
de Soufa

,
que n2Õ trataífe de paíTar adiante, aífirmando,

que logo alem do rio acharia outro Rey , e nelle a fua

perdição , por fer o mais cruel , e ambicioío de toda

aquella Cofta. Aconfelhava-lhe, que íe deixaífe eitàr alli

na efperança de aportar naquclla barra alguma embarca-

ção de Portuguezes , como tal vez fuecedia , e lhe arte»

gurava a fua aííítencia, e favor f naquillo , a que, che-

gaííe o feu poder. Eftas demonftraçoens de humanidade

em gente , que a naõ tem
,
produzirão em Manoel de

Souía grandes fofpeitas , de que fe lhe armava alguma

traição. Quanto o Rey mais inflava , tanto elle defeon-

fiava mais;, e entregue a cfte penfamento, pedio com ul-

tima refoluçaõ embarcaçoens para paífar o rio , e o Rey
ihas deu de muita mà vontade, proteftando-lhe, que ca-

minhava conhecidamente a perder-fe. Apenas haviaõ

palíado da outra parte, quando lhe fahiraõ ao encontro

duzentos Cafres em fom de guerra -

y
mas vendo que os

noífos hiaó armados, temerão-, e diífímularaõ dizendo-

lhe

:
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lhe : que os queriaõ guiar á Corte do leu Rey

,
que Dia io.

diftava pouco, onde acharião todo o bom agazalho • che- ^

garão à Cidade , e o Rey lhe prohibio a entrada di-

zendo , com maliciofa diííimulação : §hie os Jeus vaffal*

los únhao horror às armas dos Portuguezei : Que fe elles as

quízejjem largar , então Jertao admittdos , e bem trataâos,

txa efta propofta dura por eftremo , e arrifeada ) mas a

tribulação cruel em que fe viaõ , os períuadia afiarem-fe

<lo bárbaro. Eíte foi o parecer de todos , menos Dona
Leonor, que com vivas razoens moftrava fer deíatino def-

pojarem-fc da defença , onde tinhão delia mayor necef-

íidade. Jà a efte tempo, a torrente dos malles havia per-

turbado o juizo de Manoel de Soufa , nem he crivei ,c]ue

hum varão de tantas experiências , Tc deixaíle enganar

tão claramente, fe eftiveífe em íl. Mas era inevitável ja

a lua ruina , e correndo arrebatadamente para o ultimo

precepicio , entregou as armas. Logo o infame Rey os

mandou dividir pelos lugares circunviíinhos , e que Ma-
noel de Soufa com fua mulher, filhos, e alguns dos feus

criados entraífem na Cidade. Naquella mefma noite fo-

rão todos defpojados de quanto levavão , e efpancados

cruelmente. A Manoel de Soufa, e a fua mulher tirarão

o ouro, ejoyas, que lhe acharão, e, deixando-lhe uni-

camente os veftidos, os fizerão delpejar a toda a prèça.

Apenas haviaõ fahido da Cidade
, quando derão com

Jium tropel de Cafres, armados de frechas, que carrega-

rão fobre elles , dizendo que largaífem os veftidos , fe

não queriaõ perder as vidas. Eftavaõ jà todos taõ pof-

trados , e taõ faltos de forças, e de valor, que fem reíif»

tencia le deixarão defpir inteiramente. Só Dona Leonor,

jà naõ Leonor, mas Leoa furiofa, pugnava com braços,

e dentes por defender a camifa, defejando perder ávi-

da em defença da honeftidade, mas finalmente lha rom-

perão , e tirarão aquelles inhumanos mais ferofes , que

os mefmos tigres. Quando a cafta fenhora fe vio naquel»

le eftado aos olhos dos feus domefticos ( que os abaixa -

vaõ por naõ vella ) fe meteo na área atè à cintura, co-

brindo com feus fermofos, e dourados cabellos o rcílante

do corpo. Affim meya morta , e meya fepultada, che-

gando
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Dia 19 gando para íí os filhos , repetia muitas vezes : Onde eftâ

*T meu martdo> e voltando- fe para os criados, que fe achavaõ

'
n

' prezentes, IhediíTe: Tendes feito atéqui todos os bons.ofiiçios ,

quefe podiaõ ejperar da ^of]afidelidade ; agora tratai defahar

a vida, que a minha tem chegado ao ultimo termo. Nefle lugar

efperô a morte , e tenho afepultura -, rogai a Deospela minha

almaj e fe acafo algum de vos-outros voltar â Pátria contai là

efiado em que deixa/les a infelice Leonor, Dizendo eftas pa-

lavras ficou defmayada por algum tempo, e voltando em
íi , e os olhos para o Ceo , diflfe : Meu Deos , aqui ejlou

no efiado em que fahi do ventre de minha mãy : Mil vezes

bejo o açoute da voffa jufliça , que com tanto rigor me tem

cafligado , mas defigual ao que merecem minhas culpas : Re-

cebei meu doce JESUS em voffos braços a alma de meu ma-

rido , fe paffou jà defia vida , a de meus filhos , e a mi-

nha : Atendei , Senhor , aos meus rogos, pois naõ ha lugar
,
que

efieja longe de vos , nem mercê impojfi\el ao voffb poder.

A efte tempo chegou Manoel de Soufa
,
que fe havia \u

vrado com grande trabalho das mãos dos Cafres, e ven-

do a fua mulher naquelle eftado, fe poz junto delia com
hum joelho em terra , e foftentando fobre o outro o
braço direito , e nefte a cabeça

,
pcrfeverou como huma

eftatua largo tempo fem proferir palavra. Também Do-

na Leonor lhe não falava fenaõ com os olhos nadan-

do jà em amarguras mortaes, que partiaõ o coração dè

íeu marido. Reíolveo-íe efte a hir bufcar ao mato algu-

ma fruta, com que pudeífe alimentar feus filhos, que via

perecer à fome, e voltando brevemente achou hum del-

les morto : Deo-Ihe fepultura , e repetindo a primeira

deíigencia, quando voltou outra vez, achou que fua mu-
lher , c o outro filho havião efpirado , afiiítindo ainda

alli duas eferavas, que choravaõ a morte de fua fenhora,

e enchiaõ de laftimofos fuípiros aquella foledade -

y
fó Ma«

noel de Soufa , fem queixarfe , nem dizer palavra
, pe-

gou da mao de Dona Leonor, e a beijou detendo nella

por algum tempo a bocca : Logo ajudado das eferavas lhe

deu fepultura junto á feus dous filhos, e fem mais dila-;

çao , embrenhando-fe no mais afpero daquelles matos
,

foi morrer nos dentes de alguma fera, fe o naõ acabou

pri-
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primeiro a fua dor. Trez eferavas, queafôftiraõ a efte ulti«Dia 191.

mo, elaftimofo fucceíTb, paííaraõ á índia , ondeoconta- d
^

- 1

r
. 1 • r Tunho.

rao ; e o cantou, ou lamentou com aparada penna o inligne j

Poeta Portuguez Jeronymo Corte Real, em poema heróico,

que ellc dizia, que lhefahira dalma.

11.

NO mefmo dia, anno de 1580. foi acclamado Rcy

(
por íeu mal ) o fenhor Dom António , Prior

do Crato, filho natural do Infante Dom Luiz. Sábio na

menhãa defte dia da Villa de Santarém , onde entaõ efta-

va , com o pretexto de lançar a primeira pedra em huma
Fortaleza, que intentava levantar ( fegundo dizia

) para

defenfa damefma Villa. Concorreo amayor parte do po-

vo , c alguns nobres a efta ecremonia, e como o ponto

da fueceflaõ do Reyno andava entaõ no feu mayor fervor,

e era motivo de perpetuas contendas , e debates , e co/no

o Exercito de Caftclla
, já havia entrado em Portugal,

começou a romper huma voz entre aquella multidão, de

que fó convinha para liberdade do Reyno
,
que aquelle

Príncipe , ramo nafeido da Arvore Real Portugueza, fol-

ie acclamado Rcy : Hons repugnavaõ, outros confentiaõ,

muitos paííaraõ das vozes ás armas, c finalmente, per-

valecendo os da fua facçaõ , o fízeraõ pôr a cavallo , c

faccedeo
,
que ao íobir nelle , efteve era pontos de dar

huma perigofa queda , triíte perfagio em tal occaíiaõ:

Pofto a cavallo , difeorreo pelas ruas da Villa
,

prece-

dendo os nobres , que alli fe achavaõ , apè, e deícuber-

tos, como he eftylo nas Coroaçoens dos Reys , repetindo-

fe aquellas vozes
,
que também nas mefmas Coroaçoens

fe coftumaõ dizer: Real , Real , &V. Pouco depois entrou

em Lisboa , onde também foi acclamado , mas ló pelo

povo , cuja variedade , e inconftancia lhe fez conhecer

depois, que nada vai aquelle corpo , fe o naõ anima oeí-

pirito da nobreza.

Hh III.
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de III.
Junho.

Grande Pedro Barbofa , natural de Vianna do Mi-

nho, famofilíímo Doutor emLeys, cuja Cadeira de

Prima leo naUniverfidade de Coimbra muito* anoos: Foi

Dezembargador do Paço em tempo dos Reys Dom Sebaf-

tiaõ, e Dom Henrique , eChancelier mòr do Reyno : Fe-

lippe II. o levou para Caftella, c o fez Miniítro do Con-
feito de Portugal naquelía Corte : Compoz doutiííimos

volumes fobre o Direito Civil : Delles fe lembra o Padre

Theofilo Raynaldo nas íuas Taboas Chronologicas, co-

mo de infigne Jurifconfulto , e o foi dos mayoies , que

houve na Chriftandade , e lhe chamavaõ o fegundo Pa.

piniano. Falecco em Lisboa nefte dia, anno de 1606.

Jaz no Convento de S. Roque.

•

IV.

SA5 Gervaz , Irmaõ da gloriofa Virgem Santa Senho-

rinha, íingular imitadora di$ virtudes , e peifeiçoens

da mefma Santa. A Sé de Lisboa o celebrava neftc dia,

de tempos antiquiffimos : Dona Ignez de Caítro (mulher

que fe diííe fer delRey Dom Pedro 1. ) lhe mandou fazer

huaaa Capella na Igreja de Bailo , onde defeançaõ (uai

teíiquias, defronte das de Santa Senhorinha fua irrr.ãa.

v.

Eíle dia do anno de 1717. faleceo no Convento de

Santa Ciara da Cidade da Guarda com cento , etrez

annos de idade , e oirenta annos de profcffa , a Madre
Mirianna deS;õ Miguel j a qual andava com boa difpo-

ííçao , e havia aíTiítido no dia antecedente ao Triduo de

Sió Jozè na Cipelia do Clauftro , havendo recebido todos

os Sacramentos.

VI.
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VI.

243
Dia 19.

de
Junho.

DOm Fr. António Manoel de Vilhena, filho de Dom
Sancho Manoel de Vilhena

,
primeiro Conde de

Vilia Flor , foi eleito nefte dia , anno de 1711. Graõ Mcf»

tre da Sagrada Religião Hierofolomitana de Malta , com
nniverfal aplaufo de todos os Cavalleiros da mefma Reli*

giaõ , e foi o quarto Graõ Meftre Portuguez, que teve a

dita Ordem.

VII.

Madre Anna Luiza do Salvador, Religiofa do Mok
teiro de Santa Clara do Calvário, fora dos muros de

Lisboa , faleceo neíle dia do anno de 173 j. com cento,

e quatotze annos de idade , e noventa, e oito de habito^

cfoi huma das trinta , e trez Religiofas da fundação do

dito Mofteiro, e muito zeloía da pura Oblervancia da fua

regra.

Hh ij V1GES«
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de
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Junho.

VIGESSIMO DE JUNHO.

I. Paulo Concordienfe.

If. Succejfo maravilhofo em Ltsboa*

III. VtBoYia em Mação.

IV. Morre o Príncipe Dom Miguel da Paz.

V. Bautiza-fe o Infante Dom Francifco
,
filho delRey Dom

Pedro II.

VI. Entra na barra de Lisboa huma poderofa armada de

vinte
} e cinco nàos Inglezas.

1.

M Concórdia, Cidade da Antiga Lufitania

[ hoje Bezelga na Comarca de Torres novas
]

paflou a melhor vida, o famofo Paulo Pres-

bytero,chamadoConcordienfe,da pátria onde

nafcera; Foi Varaõ igualmente Tanto, e douto:

O grande Padre Sa5 Jeronymo íe correfpondia com elle,

e lhe dedicou a vida de S. Paulo
,
primeiro Ermitão , achan-

do fingular confonancia , entre hum, e outro, nos no-

mes, e nas virtudes. Faleceo o noílo nefte dia , anno de

418.

II.

NO anno de 1^47. fuccedeo ena Lisboa hum cafo,

que depois fe teve geralmente por coufa fobrena-

tural. Corria o fexto anno da felice acclamaçaõ do íe-

nhor R?y Dom Joaõ IV. quando fe paííuu de Lisboa a

Madrid , Domingos Leite Pereira , homem nobre t mas
de juizo vario, e de génio extravagante, e turbulento,

e rcpreíentou aos principaes Miniftros daquella Corte,

que a elle fe lhe offerecião meyos para matar ao Duque
de Bargança , e que o executaria , íe lhe aííeguraíTem cer-

tas mercês. Naõ foraõ efeaços os Miniílros em dar , e

menos
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menos em prometer , porque tudo lhe parecia pouco , ou-Dia 20.

nada , na comparação de hum erfeito de tantas confe- "c

quencias. Bem provido de dobroens voltou para Portu-J
Un °"

gal , trazendo hum Portuguez em fua companhia, ao

qual, porém , naõ revelou o fegredo , antes lho encubrio

com outro motivo muito differente. Logo , cjue chegou a

Lisboa, foi com grande diíTimuIaçaõ ,allugando varias mo-
radas de caías, junto da Igreja Paroquial de Saõ Nicolao,

com fácil trâníito de humas a outras , e nasqne cahiaõ

para a rua, chamada dos Torneiros , abrio duas fréftas,

huma ao Occaío , outra ao Nafcente : Prevenio fe de boas

armas de fogo , e balas ervadas,- c o fim deitas prepara -

çoens era , que como os Reys de Portugal , de tempos mui-

to antigos cofàumavaõ acompanhar a pé, com hum cirio

na maõ , ao SantiíTimo Sacramento , na prociífaõ geral,

que fe lhe fzz na quinta feira do Corpo de Deos, e ElRey
Dom ]oaó, feguia o mefmo eílylo, intentava aqueile pre-

verfo homem, infialo , ou pelos peitos, íeo divizafíecom

fegurança pela parte do Occafo, ou fenaõ , da outra par.

te, pelas coitas -

y
E dado o tiro, p3Ííar de humas em ou-

tras caías, e íahir a huma rua diftante, e dahi a certo íi-

tio , onde o companheiro, que trouxera de Caítclla, o eí-

perava com dous cavai los , em que voltaíTem a Madrid.

Chegou o dia da prociíTaõ
, que no anno referido , foi

efte,em que eftainos, e tanto
,
que ElRey appareceo da

parte doOccalo, em proporcionada diftancia , encarou o

traidor nelle hum bacamarte , e quando já hia a desfe-

char , íe lhe repreíentou na peífoa delRey , huma Ma-
geftade taõ íoberana, e tremenda, que quafi cego, e def-

mayado , e cheio de temor , e perturbação, naõ executou

o tiro j Mas cobrando-íe , e reflectindo em íí, e vendo o

muito que perdia, em deíarmarem em vaõ tantas prepara*

çoens , e em fe lhe fruftrarem tantas efperançaa , correo ve-

lozmente à outra frèfta , e fegunda vez poz o bacamarte

âos peitos , mas agora íe vio cheyo de muito mayor hor-

ror , íem viftanos olhos, fem alento no peito, fem movi-

mento nas mãos , e ElRey paífou livre do evidente perigo,

que por duas vezes correo a fua vida , defendido , fem du-

vida , de eípecialiííima protecção daquelle Senhor , a quem
acompa-
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Dia 20. acompanhava. Voltou o traidor a Madrid , onde fingio va*

dz
rias deículpas , e excitado de novas perfuaçcens > cornou

J un °' outra vez a Lisboa com o primeiro intento; Mas dando

parte delle ao companheiro, e efte àjuftiça, foi por ella

prezo , e confeííando tudo o Cjue fica referido , o condem-

nàrão à morte de forca, fendo-lhe primeiro cortadas as

mãos , e depois o corpo feito em quartos, que eftive-

raó por muitos dias nos lugares mais públicos da Cida-

de
,
publicando o feu dcli&o.

iii.

E Macào huma porçaõ de terra, em forma de Pe»

niníula , a relpeito da Ilha de Ançaõ , na qual to-

ca com breve lingoa por huma parte : Fica fronteira á

terra firme deCantaõ, Província da China. Tem meya
leoroa de comprido, e de largo hum tiro de peíía : Alli

eftà fituada a Cidade, com titulo do Nome de Deos, pof-

to que vulgarmente fe chama de Macào , como a Ilha

,

ouPeninfula: Dcfendem-na quatro Fortalezas, e trez For-

tes , nos fitios de mayor perigo: Tem Sè com feu Bifpo,

trez Freguezias , Cafa de Mifericordia , e Hofpital , e

huma Ermida de noíía Senhora da Penha, e quatro' Con-

ventos , de Saõ Francifco, São Domingos, Santo Agof-

tinho , e Companhia , e hum de Freiras Capuchas de

Santa Clara. Sobre efta Cidade vierão nefte dia , anno

de 1622. quinze nàos de guerra Olandezas , e lançarão

em terra oito centos homens bem armados,- nus os Por-

tuguezes ,
que havia nella , os receberão , e rechaçarão

taõ valerofamente, que depois de hum obítinado confli-

cto ,
poftos em delordem , c confuzao , largando as ar-

mas , correrão aos bateis , com taõ precipitada fugida

,

que fe affogaraõ muitos , e dos que haviaõ defembarca-

do, apenas efeaparaõ duzentos.

ÍV.
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Dia lo.

TV de
A v Junho.

NEftedia, annodeijoo. morreo na Cidade de Gra-

nada o Principe D. Miguel , filho dos Rcys Dom
Manoel, e D. líabel , com vinte, c dous mezes deidade,

c por (az morte , íe devolveo a herança dos Reynos de

Caftclla , e Afagão aos filhos de Felippe Duque de Bor-

gonha, pela Princcza D. Joanna fua mulher, fegunda fi»

lha dos Rcys Catholicos.

v.

NO mefmo dia , anno de 1691. foi bantizado em
Liiboa na CapelL Real ,0 Infante Dom Francifco fi-

lho delRey D. Pedro II. de Portugal , c de íua íegunda

mulher a Rainha D. Maria Sofia líabel de Neobourg, pe-

lo Arcebifpo Capellaõ mor , Luiz de Soufa. Foi Padri-

nho o Eleytor Palatino , irmaõ da Rainha , e em íea no-

me o Cardeal Lancaího, Arcebifpo , e Inquifidor Gera!.

vi.

NEfte dia , anno de 1735. entrou na barra òc Lisboa

huma efquadra de vinte , e cinco nàos famolas de

Inglaterra , comandadas pelo Almirante o Cavalheiro

Joaõ Norris , bem guarnecidas de forte artilharia , e de

Soldadefca efeolhida
,
que a Mageftade Britânica man-

dou à ordem delRey de Portugal Dom Joaô V. nclfo

Senhor j o qual depois de receber a Embaxada do Almi-

rante , e o cortejo de todos os Cabos , e Capitacns da

mcíma efquadra, os mandou logo regalar, e a todos feus

Soldados com magníficos refreícos, ean. de Julho lhe

fez a honra de hir a bordo das fua» Capitania , Almiran-

ta , e Fifcal.

VIGES-
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de
Junho.
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VIGESIMOPRIMEIRO DE JUNHO.

I. i$««^ Innocencio Bifpo , £ ConfeJJor.

II. /r*y António Moniz.

III. Gonçalo Mendes de Vafconçellos.

IV. Lança EIRey Dom Affon/o Henriques a primeira pedra

no Mofteiro de S. João de Tarouca.

V. He fentenciado a degolar o Duque de Bargança D. Fer-

nando
, Jegundo do nome. "\

VI. He creado Cardeal Luiz de Soufa.

VII. Nafce a Rainha Dona Maria Francifia Ifabel de Sa-

bota primeira mulher de D. Pedro 11. Rey de Portugal,

VIU. Morre o Infante Dom Joaõ filho delRèy D. Affonjo IV.

anno de 61 z.

ANTO Innocencio foi Bifpo de Merida , Me-
tropoli da antiga Luíltania , Vaião de Can-

didiííimo cfpirito , como bem moftia o leu

nome, e muito melhor o moftrou a fna in-

culpável vida. Paflou nefte dia à eterna, no

11.

F^Rey António Moniz , natural de Lisboa, filho de

pays nobres , entrou na fagrada Religião de S. Jero-

nymo nocelcbre Mofteiro de Guadalupe: EIRey D. Joaõ

III. pela fama de fuás virtudes , e prudência , o mandou
vir a Portugal , onde reformou o Mofteiro de Alcobaça , e

depois odcThomar, reduzindo nefte os Freires fceulares,

em Monges Heligiofos debaixo da Regra de Saõ Bento,

e Conftituiçoens dcCifter. Foi alli D. Prior vinte annos,

eera tanta a reputação em que eftava ,
que o Tribunal do

Santo OíHcio , lhe cometeu as fuás vezes para inquirir , e

caftigar os crimes pertencentes à jurifdicçaõ do mefmo
Tribunal
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Tribunal, no diftrs&o da íua Dioceíi j e cm virtude def-Dia2i.

ta comiíTaõ, celebrou em Thomar Auto da Fè com gran- <*e

de pompa , e mageftade , caftigando , c penitenciando Ju *

muitas peifoas no anno de 1541. No de ijji. fale-

ceo Santamente nefte dia. Jaz na Capclia mor do mclmo
Convento.

iii.

GOnçallo Mendes de Vafconftilos eCabcdo, foi mui-

tos annos Lente de Cânones na Univtrfidade de

Coimbra, depois foi Enviado em Roma , onde por luas

grandes letras confeguio fingulares eftimaçoens : impri-

mio naqueila Corte trez dounííimos livros
, que dedicou

ao Papa , e com outras excelentes obras etermíou o fen

nome: Faleceo nefte dia, anno de 1Ó04. 1

IV.

VEncidi Albucafan Rey de Badajoz , pelo noíTo in-

victo Príncipe Dom ArFonío Henrkuiez , na bata-

lha de Trancoío , como jà dicemos ; chcyòs os Portu-16.de

guezes de dèlpojos, e riquezas; defáífombradis dos Mou- Mayo#

ros a* terras da Bdra ,- poftos em liberdade muitos cati-

vos j tudo com grande gloria óo nome Portuguez , e

do Príncipe D. Aífonfo Henriques j logo efte pátrio com o
melhnr do feu Exercito para Saõ Joaõ de Tarouca , on-

de principiavaó os Mongts huma pobre habitação , cujo

Prior o Beato Aldeberto , havia levado configo o mefmo
Príncipe , c às fuás oraçoens atribuhia a referida victo-

ria - e para dar a Deos graças da gloria , e mercê, que

Jhe concedera, e aos Portnguezes , fe fez autor, c Prin-

cipal fundador daquelle Mofteiro , em que lançou a pri-

meira pedra nefte dia do meímo anno de 11 22. a qual

benzeo o Bifpo de Lamego, e fe celebrou cftc acto com
grandes rnuíicas , e louvores divinos , com alegres accla-

maçoens, e cftrondos militares, guarnecendo le o circui-

to, que havia de oceupar o Moíteiro , com ot cftandar-

tes , e bandeiras
,
que fe ganharão a ElRty de Badaj' z.

li V.
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Dia 21.

V.Junho.

DOm Fernando, fegundo do nome, e terceiro Duque de

Bargança, epriroeiro Duque de Guimaracns, Mar.

quez de Villa- Viçoía,Condc de Ourem,de Barcellos, de Àr-

rayoios , de Neiva, de Penafiel, e fenhor de trinta Vilias.

e por títulos, c poífeííoens o roayor fenhor de Hefpanha
depois dos Reys. Sobre a grandeza do nacimento, efoitu-

na, o enriqueceoa natureza de todas as partes, c prendas,

que conflituem hum perfeito Cort-saõ , e hum heróico

Príncipe. Sérvio coro grande valor a EiRey Dom AfTonfo

V. e foi amado delle com taõ fingulares extremos , que

qaaíi era , jno te mpo do mefmo Rey , o arbitro do Reyno;

Mas efti meíma elevação , e o grande eiplendor da fua peí-

foa , e cafa , o fazião odiofo ao Príncipe Dom Joaõ, ainda

em vida delRey feu pay. Por fua morte, intentou o Prínci-

pe (ja Rey) regalar os privilégios dos Donatários, atiran-

do nefte intento, cm primeiro lugar, ao Duque, como ao

mayor de todos , íobre o tratar com mnito defagrado em
muitas occafioens ; Daqui , naceraõ as qutix«s 4 e tal vez im-

paciências do Duque : Daqui , algumas palavras menos re-

guladas , contra o decoro dclRey : Daqui , o ajuntar fc al-

gumas vezes com feus irmãos a conferir o remédio , que

podiaõ ter as vexaçoens ,
que El Rey lhe fazia : Daqui f o ef-

crever algumas cartas aos Reys Catholicos fobre cftes inci-

dentes , e perturbaçoens : Daqui , o ingerir a alguns procu-

radores de Cortes
[
que entaò fe celebravaô ] para que re-

íiftiííem , ou encontraííem asreíoluçoensdelRey, que julga-

va violentas. Eftes foraõ os cargos principaes , com que

(
prezo o Duque) vcyo contra elle o Promotor Fifcal j É o

Duque fem negar , e fem concader, pedio, c proteftou
,
que

devia fer julgado por Príncipes, e fenhores , iguaes á fua pef-

foa, conforme o ufo
,
que emeafos íemelhantes fepratica-

va naquellcs tempos , e naõ por Miniítros , totalmente de-

pendentes da vontade deiRey , notoriamente oppofta à fua

peííoa ,• E vendo , que íe lhe na5 deferia a hum requeri-

mento, que reputava por muito juftificado , logo enten-

deo
,
que lhe era inevitável 4 morte, ecomeçou atrararda

faivaçaõ.
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falvaçaõ > gaftando moitas horas com o Padre Paulo, Dia 21.

Cónego da Congregação ào Evaogeliíla , feu Confef- ?

for , c Varaõ de efeiarecida virtude. No mcfmo tempo J

aprcíTava EiRey os proctííos , naó dando , para nego-

cio tão relevante mais eípaço
,

que o de vinte e finco

dias. Nos fins delies , mandou armar a falia grande do

Palácio de Évora com panos , onde íe viaõ reprefenta-

cas as acçoens do Emperador Trajano , como querendo

perfuadir ,
que cilas eraõ o nivel das Tuas -

y
porém fen-

do requerido por Dom António Pinheiro
;
que depois

foi Bilpo do Funchal , e entaõ era ProcuraJor do Du-

que
t

para que naô sfTiíliííe ao dar da fentença
,
eíteve

prezente a ella. Eraõ vinte , e hum os Juizes, im qoe

totravaõ algun Fidalg js , nomeados por EiRey, o qual

fez a todos huma pratica , em que declarava fer Tua

vontade ,
que fe fizelfe juíliça , e qoe votaííe cada hum

com inteira liberdade ; Mas não bailou eíla juflifiçaçaó

ao livrar da lofpiita , que pudera evitar , fahindo da

preíença dos Juizes , nos quaes era tão precifa , como
diffícultoía a refoloçaõ. Proferio-fc a fentença de mor-

te , e íe executou no dia feguinte.

vi.

NO mefmo dia , anno de 1 697. o Papa Innocencio XII.

por oomina delRcy Dom Pedro 11. creou Cardeal da

Santa Igreja Ron ana a Luiz de Soufa , dos Marquezes de

Arronches , Arccbifpo de Lisboa ,Coníe!heiro de Eftado,

e Capellaô mòr. Tardava já tila grande dignidade aos

feus notórios merecimentos , fublimes cargos
, partes illuf-

tres , herdadas , e adquifitas. Em outro dia lhe fizemos 4. de j«-

hum breve elogio
,
qual fofre a noífa conciz3Ó , muito

defigoal às cxcdlentes qualidades
,
que refplandcceraô na

fua idioa.

neiro.

N
VII.

O mefmo dia , anno de 1 646. naíceo em Pariz a Rai-

nha Dona Maria Francifca líabeldeSaboya
,
prirrei-

Ii ij ra
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Dia2i. ra mulher de Dom Pedro II. Rey de Portugal. Foi filha

f de Carlos Manoel de Saboya , Duque de Nemours , e de Au-
' maie , e da Duqueza Ifabel de Borbon. Das Tuas acçoens

Abrif. dizemos em outros dias,

2.7. de
Junho. \7T1T
I7.de De* V Hl
zcmbro.

NEfte dia, anno de 13 27. morreo o Infante D. Joaõ,

filho de Dom AfTonfo IV. Rey de Portugal , e da

Rainha Dona Brites, havendo naíeido a 23. de Se*

tembro do anno precedente. Jaz no Real Moftciro deO-
divellas.

VIGÉSIMO SEGUNDO DE JUNHO.

I. Dona Ifabel de Soufa.

II. Morre degolaào o Duque de Bargança.

III. A Madre Barbara da Fonfeca*

IV. Padre Joaõ Fernandes,

i 1.

ONA Ifabel de Soufa , filha de Rny Gomes
daSylva , e de Dona Branca de Almeida,

foiAya, e Camereira mòr da Princeza Do-
na Ifabel

,
primogénita dos Reys Catholi»

cos, mulher do Príncipe de Portugal , Dom
ArToníb , filho delRey Dom Joaõ II. e depois de EIRey

Dom Manoel. Por morte da Princeza , íuecedida em A-

ragaõ, fc retirou a noíía Dona Ifabel para Portugal , e

pertendendo os mayores Senhores defte Reyno o cafa-

mento com a mefma Senhora, por fua grande caiidade>

e muitas riquezas, deu demaõ a todas as coufas do mun-
do , e fe entregou toda aos exercícios da piedade , e de-

voção. Inftituio na Igreja de Santa Cruz do Caftello de

Lisboa huma nobre Capella com claufulas , e rendas,

que bem moftraõ os quiLtes da íua grande prudência , e

magui-
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magnifica liberalidade. Succedeo íua morte nefte dia , an-Dia 1%.

no de 1 5 1 8. jaz na Capella mòr da mefma Igreja de ,
d

,

e

cr* Junho.
Sanca Cruz. J

ii.
i

DEo-íe finalmente a fentença , e na noite precedente

a eftc dia de 1483. foi oDuque levado , com boas

guardas, a humas caías da praça da Cidade de Évora, onde

elteve com o Padre Paulo, eíeconfcflou muitas vezescom

grandes moftras de verdadeira cont.içaõ , e apròvon o

feu Teftamento , e eicreveo huma carta a EiRty , cm
que lhe encomendava a Duqneza íua mulher, e hus fi-

lhos. No meyo de tantas tnbnlaçoens , vendo-fe enfra-

quecido, comeo , e dormiobum pouco; prova de g an-

de coração! Entre tanto , fe levantou na praça, no lu-

gar contíguo ás caías, onde o Duque eftava, hum gran-

de theatro , cuberto de panos negros, enellc hum eftra-

do levantado cm proporção competente , e fendo jà dez

horas da menhãa , íahio veftido em huma loba de dó

,

que lhe arraftava pelo chaõ : AíTiília-lhe o leu Confeí-

for , e outros Religiofos , lembrando-lhe as coulas
,
que

importavaõ para aqoelle tranze. Na^^leixarcrros em íi-

lencio huma generola acçaõ do Conde de Marialva,

M irinho mòr, que entaõ era, do Reyno : Mandou-lhe

ElRty
,
que aiíiítiífe n.iquelle aóto com vara , como pedia

a obrigação do leu ofEcio ; mas elle íe cfcuíou
,

procu-

rando latisfazer a EIRey com as melhores razoens , que

fe lhe orfereceraõ, e EIRey, ou porque as jolgoo adequa-

das , ou porque naõ era tempo de entrar entaõ em no-

vos empenhos, lhasadmitio, e nomeou logo Meirinho

mòr a Francifco da Sylveira. Porton-fe o Duque muito

animado, como fe devia a íi mefmo , dando íingulares

provai de conftancia , c fortaleza , e ( o que importa

mais ] de compançaõ, e piedade , atè que chegou hum
homem nao conhecido, todo cuberto de dò , e cobrin*

do-lhe os olhos com hnma toalha de olanda , preceden-

do hum horrendo pregão , em que fe diziaõ em íumma
as caufas daquellc caftigo , lhe cortou a cabeça. Efteve

ali),

)
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Dia 22. a lli , por efpaço de huma hora, o corpo patente á viíU

*" de todo o povo , c depois o cobrirão , c entrada a noite

" ' o Cabido da Sè , eClereíía da Cidade o íe varão ao Moí-

teiro de Saõ Domingos , onde foi encerrado , e foi tf ti-

ladado annos depois para a Igreja dos Eremitas de Santo

Agoílinho de Vilia Viçoza , jazigo próprio dos Seieníf-

(imos Daqaes de Bargança. Cazoa duas vezes. A prin ei-

ra com Dona Leonor de Noronha, hiha de Dom Pedro

de Menezes ,
primeiro Capitão de Ceita , e Conde de

Vianna, c de Dona Margarida de Miranda lua primeira

mulher , de que naõ teve íecceííaõ. Cazou fegunda vez

com a lenhora Dona líabel, filha do Infante Dom Fer-

nando, irmaõ delRey Dom Manoel ; da qual teve Dom
Filippe primogénito

,
que morreo cm Caftclla fein íuo

ccííaõ; Dom Jayme, que lhe fuecedeo na cata j D. Mar-

garida ,
que faleceo de pouca idade ; Dom Diniz

,
que

foi Conde de Lemos em Caftella, por cazar com a Con-
deça Dona Beatriz de Caftro Ozorio , fiiha herdeira de

Dom Rodrigo de Caílro Ozono , íegundo Conde de Le-

mos, e de Dona Thereza Ozorio, filha do íegundo Mar-

quez de Aftorga.

ih.

Efte dia, anno de 1.710. faleceo no Real Mortei-

ro de Santa Maria de Almoíter da Ordem de Saõ

Bernardo , a Madre Barbara da Fcnfeca , em idade de

cento, e dez annos.

IV.

N

Padre Joaõ Fernandes, natural da Cidade de Évora,

depois de íer Chantre da Catbcdral da mefma Ci*

dade , e Dom Prior mor de Palmclla da llluítiiiTima

Ordem militar de Santiago da Ffpada , foi Cónego Secu-

lar da Congregação de Saõ Joaõ Evangeliíla , onde flo-

receo dilatados annos , cheyos de muitas virtudes
,
que

Deos acreditou com milagres , depoit da íua morte pre-

cioíiffima ncftc dia, anno de ijoq. no Convento de Saõ

Joaõ da mefma Cidade.

VIGE-
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V1GESSIMO TERCEIRO DE JUNHO.Junho-

I. SaÕ Julião Martyr.

II. Incêndio fatal em Goa.

Hl. Toma po/Je do Governo do Reym EIRey Dom rfffonfo VI.

IV. Dona Conftanciã Freire,

V. Dom hancifco de ò oujfa
,
primeiro Marquez das Minas.

I.

ÁM Juliaô, invi&o Martyr, facrificon a Tida cm
defença da Fè, fendo de dezoito annos , no de 170.

Imperando Decio , na antiga Cidade de Flávio Bri-

ga a« i^ovincia dcntie Douro ,^Kinho.

^l Efte dia, anno de Wfct^ahindo hum foguete no ar-

^l
fc nal de Goa , fe atcoSH^o no Galeaõ Saõ Matheus,

c d-lte fe foi ateando em outros com Ímpeto taô furiofo,

e vehemente, que , fem lhe valerem asexquifitas diligen-

cias de Franciico Barreto [que oito dias antes entrara a fec

Governador da índia] o qual acodio em peííoa , e todos os

Fidalgos, epovo, que havia naCidade^e coníumiraô íeis

Galeocns Reaes
,
quatro Caravelias^, e duas fermofai Ga»

lès. Durou efte incêndio toda aquella noite , e todo o dia

'feguince , e eraô taô grandes as lavaredâs , e taô efpeço o fu-

mo, que eite fazia parecer o dia noite, aquellas a noite dia.

IIÍ.

O anno de 1661 íobre varias controverfias politicas,'

que naô (aô do noíío aííumpto , nem cabem na velo-

cidade, com qoe eferevemos, fe ajuftou para efte dia o a&o
da entrega dos Selloi Reaes , e do Governo do Reyno , pela

Rainha D.Luiza aícu filho EIRey D.ArTonfo. Sentada, pois,

a Rainha em homa faUa de Palácio, em lugar eminente, no
mcyo de feus filhos , EIRey á maô direita , e á elquerda o In-

fante D. Pedro, afliftindo os Tribnnaes, Títulos ^Fidalgos,
e principaes do Povo, chegou o Repofteiro roór para diante

de ElRey huma cadeira raza de veludo carmezim, calmofa-

df

N
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Du 2. 5

. <j i do mefmo, e fobre eíla poz o Secretario de Eftado, Pedro

T
*S Vieira da Sy Iva

, a bolça , em que eftavão os Selios,e toman^
do-os a Rainha na mefma bolça , os entregou a ElRey,
dizendo cilas formaes palavras: Eftes faõ os Se/los

t
çom que

os Reynos de l^o[fa Ma^ejlade me entregarão o Governo ,

em vutude do Tefiamento de Elliey meu Senhor
,
que Deo> tem:

Entrego • os a Vo[fa Mageftade , e o Governo
,
que çom elks re-

cebi y Prazerá a Deos, que debaixo do amparo de Vofla Magefta-
de , tenhaõ as felicidades

,
que eu dezejo: Tomou EIRcy os Sei-

los,fem proferir palavra, e beijando os que fe achavaõ p rc
.

zentes as mãos aos :rez Príncipes íe diííoiveo o CongreíTo.

IV.
(

Elos annos de íóio. íaleceo nefte dia Dona Conf-
tancia Freire, e Soufa , Portugueza, fiiha do Capi-

tão Ruy Mendes Pacheco de Alvito, tftudou Filofofia ,

Theologia , e Mathematica , e teve boas noticias da
hiítOiia (agrada , e profana. Compoz na lingoa Latina

a vida de Santa Roía de Viterbo, impreíla na OíRcina de

Pedro Chrasbech no anno de 1619. Eícreveo mais bum
Epitome hiftorico de todos os Infantes de Portugal , c

hnm Catalogo de mulheres , que floreceraô em ktras.

* v.

DOm Francifco deSoufa,IU. Conde dePiado,!. Mar-
quez das Minas, em prudência, e valor foi Novo-

Quinto Fábio. Sendo Governador das Armas da Província

do Minho, adefendeo com deíigual poder j Recobrou o
Caftelio de Lindozo -

y
Ganhou o de Gayaõ ; Reodeo a Viila

da Guarda ; Fez repetidai entradas por Galiza, onde devaf-

tou , e faqueou muitas Villas , e lugares , e fenhoreou a cam-

panha no paiz inimigo em forma, que lheimpedio todos

0$ progreflos, e obrigou a que fe retiraííe o feo Exercito
,

governado pelo Condeftavei deCaftella. Naô foi menos

cxcellente nos minifterios civis, auiicos, e políticos, como
moftroa nos empregos qoe teve de Prezidente doConíelho

ultramarino , de Confelhei.ro de Eflado , e de Embâxador ex-

traordinário a Roma, onde ainda leconferva a memoria do

fbu magnifico luzimento. Faleceo em Lisboa neílc díl ,.in-

no de 1674. VIGE-
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7

Dia 24,-

VIGESIMOQUARTO DE JUNHO.

I. Milagreftngulartffimo.

II. Cekbra-fe o cafamento delRey Dom Diniz com a Rainha

Santa Ifabel.

III. Cafa a Infante Dona Leonor com EIRey de Dinamarca»

IV. Conquifta o Marquez de Marialva a Praça de Valença

de Alcântara,

V. Recupera fe aCtdade de Évora»

VI. Segundajornada delRey Dom SebafliaÕ para Africa:fuc*

cejfos ,
que lheprecederão

y
e fe lhe feguirao atè ao dia

da batalha.

Vil. VtzaÒ memorável^ que teve SaÕ Bernardo.

VI II. Conquifla de Aleacere do Sal.

IX. Profegue-fe com raros fucceffbs a defenfa de Dto no fe"

gundo cerco.

X. Fr. Antonto de Saõ Gregório*

XI« Gonçalio Hermiges,

I.

FERECEO EIRey deLeaÕ , Dom Ramiro h
do nome , ao Venerável Abbade Joaõ , feu fo-

brinho [de quem em outro lugar falamos) a
deFe-

Villa de Monte mor o velho , com obrigaçaõvcrciro.

de que elle Abbade tomaria íobre íi a defen-

fa delia : Aceitou o Abbade a mercê, e a condição, e co-

mo homem
,
que fora criado na guerra, tratou depor a

Villa em defença , fornecendo-a com bom numero de foi*

dados , e copiofas muniçoens de guerra , e bocca : Os ec-

cos deitas prevençoens, produzirão tamanha comoífaõ nos

Mouro* vifinhos , que ajuntarão promptamente innnme-

raveis tropas , e vieraõ pòr citio à Villa ; PaíTados muitos

mezes de confiante , evalerofa reíiítencia, chegarão os íi-

tiados á ultima extremidade por falta de mantimentos -

y
En-

tão fe arrojarão a executar hum defatino horrível , qual foi

£Lk dego-
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t}ia 24. degolarem as mulheres , velhos, emininos,que havia na
^e Viíla, e aííim o executarão nefte dia : Foi erro grande,

jun o.
mas crrQ corn a ^efculpa Je cuidarem

, q lhe era licita tama-

nha crueldade, pelo fim de que naõ perigaííe nem a Fé,

nem a honra , naquella turba defarmada, c innocente
;

Feita efta laftimofa execução , entregarão ás chamas tu-

do o que podia fervir à cobiça dos inimigos, e feitos em
hum corpo, de que eraeípirito o Santo Abbade ( homem
de agigantada eftatura , e de valor, ainda mais agigantado)

fahirão à campanha, não a vencer , mas a vender ávida

própria a preço das alheas. Deião fobre os bárbaros com
tal ardor

,
que

|

affiílidos fem duvida de impulio fobera-

no ] osdeftruirao , e derrotarão inteiramente , com morte

de letenta mil : A efta proporção foraõ os defpojos innu-

meraveis, e riquiífímos. Sobre huma vicloria tão iiluítre,

e tão pouco efperada , foi fem comparação mayor nos ven-

cedores; a dor, que o prazer , na confideraçaõ da tragedia,

que enes mefmos haviaõ executado taõ. cegamente; Eis

que , quando chegavaõ à Villa lhe fahem ao encontro

refucitados , e vivos aquelles mefmos , a quem haviaõ da-

do a morte. Foraõ inexplicáveis os extremos de alegria,

e de admiração em huns, e outros : Rccebião-fe com mú-
tuos abraços , davaõ-íe recíprocos parabéns, huns da vi-

ctoria cortfeguida contra os inimigos da Fé , outros do fa-

vor participado da poderofa maõ de Deos : Nas gargantas

dos refucitados fe divifava hum linal a modo de hum fio

vermelho, cm memoria do golpe, e do milagre; JEfte fe

atribuhio à protecção da Sacratiíhma Virgem
, porque

na prefença de huma Imagem fua fe havia feito aquella

horrenda execução , implorando ao meímo tempo o íeti

patrocínio osquedavaõ, e 08 que recebião a morte : Em
veneração da mefma Imagem , edificou o Santo Abbade
huma Ermida , onde depois fe eregio o Convento de Cei-

ça da Ordem de Cifter.

N
11.

O mefmo dia, annoden8i. fe receberão porpá^

lavras de prefente, ElRcy Dom Diniz , e a Rainha

Santa
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Santa Ifabel na Villa de Trancofo , e íe fizeraõ ás ma-Dia24<

yores feftas , e demonftraçoens de grandeza, e alegria, de

que atè encaõ fe haviaõ vifto em Portugal : Pareciaõ osJ
un

campos circuaveíinhos àquella Villa, huma populofa Ci-

dade , com as tendas , e caías de madeira ,
que os ricos

homens , e Cavalleiros mandarão levantar , ornadas ri-

cjuiíímamente para em quanto duraffem as ftftas, que

durarão muitos dias com viftofas , e alegres invençoens

de todo o género : EIRey deu a mefma Villa à Rainha,

em prenda das primeiras viftas
,
que nella tiveraõ, e fez

outras grandes mercês aos Cortezãos com aquella magni-

ficência, que deixou tão celebrado ofeu nome.

iii.

N'
O mefmo dia,annode 1229. cafou a Infante Dona
Leonor, filha delRey Dom AíFonío II. e da Rai-

nha Dona Urraca , com Valdemaro III. Rey de Di-

namarca na Cidade de Ripen, com grande alegria, e fa-

tisfaçaõ do mefmo Rcy , e de toda a íua Corte.

IV.

NO anno de 1664. foi nomeado o Marquez de Ma-
rialva, Dom António Luiz de Menezes , Capitão

General do Exercito e Província do Alentejo; e fahin-

do em campanha: no mez de Junho, depois de ouvidos,

e altercados vários pareceres , fe tomou a refoluçaõ de

citiarem a praça de Valença , a que chamaõ de Alcân-

tara, em dinftinçaõ de outras do mefmo nome. Achava-
fe por aquclle tempo Dom João de Auftria em Badajoz,

e julgarão os Cabos Portuguezes
,

que devia o Exercito

marchar à vifta daquella Cidade , como defafiando , e

orTerecendo batalha ao General inimigo ,• na certeza

de que , naõ a aceitando, ficaria menos ayrofa a fua re-

putação ; .e na elperança de que
,

quando a aceiraffe
,

lograriaõ as noífas tropas hum felice fucceffo, por ferem

muito numerofas , e luzidas, e fer nellas coílume o ven-

cer. Tomada eira briofa refoluçaõ , fuecedeo, que o Exer-

Kk ij cito
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Dia 24 c jto n viílou Badajoz no dia , cm que fazia hum an-

T T na ,
que fe alcançara a viótoria do Canal . e fefteiou ef-

ta alegre memoria com repetidas ialvas, que raziao ecco

taõ piaufivcl entre os noííos , como entre os inimigos la-

mentável,- naõ baftou
,
porém , tamanho eftrondo a lhe

defpertar a cólera , e paííoa adiante o noífo Exercito
$

coníhva elle ( depois de guarnecidas as praças Com prezi-

dias proporcionados ) de cinco mil cavallos , e doze mil

infantes. Era Capitão General ( como jà dicemos ) o

Marquez de Marialva.Governador das armas Portuguezas, e

das eftrangeiras o Conde de Schomberg : Medre de Cam-
po General , Gil Vaz Lobo: General da cavallaria , Di-

niz de Mello de Caftro , e da arteiharia, Dom Luiz de

Menezes; e com cite poder chegarão a atacar Valença. He
Valença huma das principaes, eriças Villas daextremadura,

he povoação de milveíinhos, íkuada em lugar eminente , e

defendida , naquclle tempo , de huma muralha antiga

,

com algumas fortificaçoens modernas. Avançado o Exer-

cito fobre a praça , começarão a caminhar para ella os

aproches , e a laborar as batarias , até que aberta huma
brecha le lhe deu hum furiolo aííaíto , que os deífenfores

rebaterão com iníigne valor
;

porem vendo cada vez

mayores os perigos, e cada vez mais dificultados os foc-

corros , le renderão nefte dia , no anno referido , com
honrofas condiçoens.

v.

Eneida a famoílífima batalha do Canal , faltava pa-

ra coroa de taõ gloriofo triunfo, que as noíTasAr*

mas recuperaífem a Cidade de Évora, para onde marchou

o Exercito vencedor , engroífado com trez mil , e qui-

nhentos infantes > e trezentos cavallos, que conduzio de

Lisboa o Marquez de Marialva
J
feguido de muitos Tí-

tulos , e Cavalheiros principaes daCo:te, que como ven-

tureiros , foraõ aíTiftir nnquella campanha. Achava-fe a

praça muito adiantada nas fortificaçoens, e com o nume*
rolo prezidio de trez mil infantes , e oito centos cavai-

los, governados pelo Conde de Sertirana , Cabo de gran-

de



DIÁRIO PORTUGUEZ. 261
de valor , difpoftos todos à defenía com prompta refo-Diai^

luçaõ j mas profeguindo os Portuguezes valerofamente °c

com as batarias, e aproches , e iníiítindo em ganhar poí--*
nlo#

tos fobre a praça , rebatendo as fortidas com grande

eftrago dos defenfores , cederão eftcs finalmente , e com
decorofas condiçoens entregarão nefte dia, anno de 1663.

a Cidade , na qual deixarão grande copia de muniçoens

de guerra, e bocca : montadas fobre as muralhas , tre-

ze peíías de artelharia , em que entravaõ féis mey.os ca-

nhoens : Os oito centos cavallos , e grande numero de

armas de piezidio.

vi.

CReciaõ, cada vez mais, no animo intrépido, e be-

licofo de ElRey Dom Sebaftiaõ , os ardentiffimos

dczejos, que fempre teve , de fazer guerra aos infiéis, e

de eítender , e amplificar , à pontada efpada , as esferas

do fcu domínio. Acreceo
,
que Muley Mahamed , def*

pojado por feu tio Muley Moluco dos Rcynos de Mar-
rocos, e Fez, lhe offereceo vaffallagem , e a Cidade , e

porto de Larache , e outros partidos de- grandes confe-

quencias , fe o ajud:;ífe a empunhar outra vez o Cetro,

que hivia perdido. Acieceo mais , facilitarlhe feu tio El-

Rey Filippe o íoccorro de cincoenta Galés , e cinco

mil homens de peleja , com que depois lhe faltou, va,

lendo-fe de difTerentes pretextos ,. dando occaíiaõ a que íe

prezumifíe [ como muitos prezumiraõ
]
que lhe naõ pe-

zava de que o fobrinho fe empenhaíle , menos pode-

rolo, naquella expedição: Porque, no cafo de vencer,

ficavaõ as Coitas de Eípanha mais feguras das invazoens

dos Mouros
j e no de fer vencido, ficava elle Senhor de

Portugal , como depois fuecedeo. Acreceo finalmente
,

entregar certo Capitão Mouro a praça de Arzilla a Dom
Duarte de Menezes, Governador de Tangcre, íucceiTo

,

que ElRey teve por felice principio da conquifta
, que

meditava , de toda a Africa. Refoluto
,

pois , na execu-

ção do (eu intento, íe poz inexorável , e inflexível a to-

dos os rogos, e razoens, que o podiaõ dobrar , ou con-

vencer.
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Dia 24. vencer. Nada valerão as lagrimas de íua avó , a Rainha

T
,

e Dona Catharina , menos as diligencias de íeu tio, o Car-

deal Henrique, menos os clamores de todos os feus Vaí-
fallos ; clamavaõ todos a huma voz , afirmando , cjue

os hia perder , e a íi , e ao Reyno ,• inílavaõ em que,

ao menos , naõ devia hir em peííoa , deixando a Coroa
fem fucceílaõ , expofta às invazoens de Príncipes eftra-

nhos , e às cediçoens dos mefmos naturaes,- mas a tudo

refiftia ElRey com furiofa obftinaçaõ. Aparecendo por

aquelles dias hum horrível Cometa , diífe o que em ou*

Novébro. tro lugar referimos. Quando andavaõ mais ardentes os

apreítoSffahiraõ às prayas do Tejo innumeraveis peixes, a

que chamaõ Efpadas , e em hum de exceíliva grandeza,

fe vio de huma parte huma Cruz com dous açoutes pen-

dentes dos braços, e da outra o numero daquelle infauf-

to anno de 1578. No ar fe ouvirão efquadroens de gen-

te armada, em tom de que fe combatiaõ. Eftes prodígios

repetidos muitas vezes , faziaõ esforçar as diligencias, em
oppofiçaõ da temeridade de ElRey. O Senado de Lisboa

Jhe mandou proteílar os damnos
,
que juftamente fe te-

miaõ daquella intempeftiva expedição , e o que rcfultou,

foi , mandar prender , e carregar de ferros ao Senador

,

que lhe foi fazer o procefto. Vendo
,
que Dom Joaõ Maf-

carenhas , o famofo defenfor do legundo Cerco de Dio,

defaprovava a empreza , não podendo negar o valor com
cjue naquella fe houvera , fez propor em huma junta de

Médicos : Se podia hum homem valer o/ò perder o valor com

a muita idade > E refoiveraõ ellcs j mas naõ refolveiTem!

Que fim-, e ficou ElRey muy fatisfeito com a refoluçaõ,

como fe a lizonja houveííe de dar outra. Nomeou Ge-

neral do Exercito ao grande Dom Luiz de Attayde ,

c vendo
,

que encaminhava as coufas com prudência,

e madureza , e que naõ diííímulava as dificuldades in-

venfiveis, que fe ihe offereciaõ a cada palio, o nomeou

legunda vez \ice-Rty da índia. A Martim Affbnío

de Soufi quiz em huma occaíiaõ atirar com os tintei-

ros
,
que tinha diante de fí ,

porque lhe falou com li-

berdade nefta matéria ,• Mas , em fim , reportou-fe refpei-

tando o zelo , e muito mais as cans daquelle Cavaílei-

ro .
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ro , naô menos valerofo,que illuftre. Dizendo-lheDom Dia 2$.

António da Cunha (pouco antes cativo doMoluco) que
T

5

ifte fe achava com' excefíivo poder , lhe tornou : Tenho

entendido , Dom Antomo , que os Mouros vos parecerão muitos-^

iníínuando , cjue o temor ihos reprefentara mais do que

erão : Ao que o Cunha refpondeo: Senhor , eu digo a V. //,

a verdade , e na occaftaõ mofirarei ( como moílrou
)
que ne-

nhum temor me pode perturbar a <\ifta. Aííim lidavnõ no-

bres , e populares , e até o mefmo Ceo , e coufas da outra vi*

da em repetidas , e temercíbs vifoens, por divertirem a per-

diçaõdelReyj Mas eíte cada vez mais obftinado , e mais

feroz, convocou certo dia oConíelho de Eftado, e che-

gando a huma porta do Palácio , lhe falou em pè,elhe-

fez huma pratica bem eítudada , em que fe esforçou a

períuadir grandes conveniências da fua jornada a Africa,

e concluio dizendo: Que naõ lhe pedia , nem queria conje-

Ibo Jobre aquella matéria , e que Jó lhe quizera dar parte da

fua refoluçaõ • E fem elperar repofta fe recolheo, e osdei-

xou ablorcos em profundo íilencio , e opiimidos de juf-

tiííimador. No outro dia perguntou a Dom Manoel de

Menezes, Biípo de Coimbra, que lhe parecera a pratica do

dia precedente? E o Bifpo lhe rcfpondeo: Ghte bem pare-

cia confa de S. /l. mas
,
que fora muito dilatada nos argu-

mentos ; Dando-lhe a entender , que tivera muito mais de

perfuaçáo,que de propofta. Fruftradas , em fim , todas as

diligencias em contrario, aplicou EIRey as poííiveis , em
ordem a partir brevemente, e á eufta de grandes defpezas,

e não poucas extorçoens , aliílou hum Exercito de de-

zoito mil combatentes , dos quaes erao TudefcGStrez mil,

á ordem de Moníleur de Tamberg:Dous mil Caftelhanos à

de Dom Affonfo de Aguilar : feis centos Italianos, à do

Marquez Thomaz Sternvile: Os roais eraõ Portuguezes,

em que entravaõ mil, e oito centos venturciros, a flor

da primeira , e mais felecla Nobreza de Portugal. No-
mearão fe quatro Coronéis cia Infanteria : Vaíco da Syl-

vdra , Dom Miguel de Noronha, Francifco de Távora, e

Diogo Lopes de Sequeira , e General da Armada
(
que conf»

tava demais de mil velas) Dom Diogo deSoufa. Rogou
EJRcy ao Cardeal Henrique com o governo do Reyno,

que
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Día'24.qUe naõ aceitou , refentido juílamente de grandes defat-

5 tsnçoens com que pouco antes fora tratado , e ficarão

J ' governando Dom Jorge de Almeida Arcebifpo de Lisboa,

Francifco de Sá, Dom Joaõ Mafcarenhas , Pedro de Al-

cáçova, e Miguel de Moura. Sahio EIRey de Palácio, ro-

deado de toda a Nobreza , e precedido de povo innume-

ravel, e foi à Igreja mayor , onde o Arcebifpo benzeo a

Bandeira Real, que levava feu Alferes mor Dom Luiz de

Menezes, e nella hia debuxada a Imagem de Chrifto cru-

cificado , e foi erro fatal
,
porem-na de maneira ,

que ( ao

defenrolar-fe) appareceo a Imagem com a cabeça para

baxo$ Com ella na maõ , tropeçou o Alferes mor duas ve-

zes , tudo prefagios da ruina emminente. Embarcou EIRey

no mefmodia , fem tornar a Palácio , eefteve embarcado

onze
,

para com o feu ?exemplo, e apertadas ordens, fô

ajuntar a gente, e fe conduzirem armas , e muniçoens;

Atèque nefte dia , no anno já referido de i 578. largan-

do as velas ao v:nto, entre vivas , e acclamaçoens de infi-

nito povo, e repetidas falvas da artelharia das torres , e da

Armada , lahio do amado , e laudo fo Tejo , para naõ tor-

nar mais a elle. Aportou em Lagos , onde fe deteve qua-

tro dias , e depois fe deteve em Cadiz oito , vendo as fef-

tas
,
que alli lhe tinha preparado o Duque de Medina Si«

donia , em grande prejuízo da empreza
,
que íó lhe de-

via levar todas as attençoens. No tempo
,
que fe deteve em

Çadiz,lhc mandou o Moluco hum Embaxador [comojà
havia mandado outros) esforçando-fe a lhe delperfuadir a

jornada, propondo-lhe muito adequadas razoens,e orfere-

cendo-lhe vários partidos -

y
Mas EIRey , tenacillimo na pri-

meira refoluçaõ , nem fe dignou de lhe refponder, por

mais que ie repetiaõ os prefagios triftes
j
quaeshaviaõ íí-

do , e acrecido de novo , veríe atraveçado hum defunto na

proa da Galé Real , ao tempo de levar ferro ; e mandando
EIRey a hum celebre Muíico feu, que cantaíTe, eleger elle

aquelia letra antiga feita a EIRey Dom Rodrigo.

Ayerfui(leis Rey de Efpana y

oy no teneis un Cajlillo.

Aportou em Tangere, e parlou a Arzilla, onde deíembar-

cou , acampando-fe longa , e viftofamente junto da mef«

ma
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ma praça. Deteve-fe aqui dezoito dias, e cila dilação, íb-^"24i

brc tantas, foi a fua total ruina* Os coníelhos lentos, e
"

Tagarofos , que devia ter em Lisboa, guardou-os para A*
frica, e as reloluçoens promptas, e apreçadas, que devia

ter em Africa , teve-as em Lisboa : Aííim troca , ou bara-

lha os acertos, quem caminha a perder- fe ! Que outra cou*

fa foraõ aquellas íntempeftivas dilaçoens , fenaõ tempeíti-

vos íoccorros
,
que fedavaõ ao inimigo? Soube elle muito

bem aproveitarie do barato, que lhe dávamos , e teve largo

tempo para ajuntar hum Exercito formidável , quenaõ a-

juntaria tanto á vontade, fe foíTe promptamente invadido.

Difputava-íe no Coníelho delRey fobre o caminho , que

{e devia feguir para a conquifta de Larache , que era o pri-

meiro palio, que fe intentava dar naempreza. Huns di-

zião
,
que le devia hir por mar íobre aquelle porto,- ou-

tros
,
que por terra , mas junto do mar, ao calor áa Ar-

mada j outros, que pela terra dentro, acè o vao do rio

Lucus, que íe atraveíía entre Arzilla , e Larache • Mas
cm tudo fe offerecião diíficuldades invenfiveis. Contra o
primeiro parecer, obílava a do porto cheyo de bancos de

área , muito perigofos , e muito mais a conílderáção, de

que, dcícmbarcada parte da gente, podia iobrevir alguma
tempeftade

,
que obrigaífe a retirar-fe a Armada , ficando,

os que tiveífem deíembarcado , nas mãos dos inimigos. O
lurem por terra, junto domar [além de íerem as quatro

legoas, que vaõ de Arzilla a Larache, de muiro afperas mon-
tanhas) íinha o impedimento do rio Lucus,invadiavelna fua

foz. O hirem pela terra dentro bufear o vao do meímo
rio , padecia a dificuldade

(
que muito fe devia temer

)

da falta de viveres , e fobre tudo , a certeza de ferem

atacados do inimigo em campanha raza , onde a fua ca-

yallaria
(
que excedia incomparavelmente a noffa ) facil-

mente nos podia derrotar» Nefta contradição de parece-

res, feguiraõ o peyor , em que infiftio EIRty , e refol-

veraô
,
que o Exercito marchaíTe pela terra dentro, em

demanda do vao do rio Lucus. Paílou-fe ordem
,
que cada

Soldado levaífe bílcQuto para cinco dias , e outras tantas

canadas de agoa, cujo pezo, fobre o das armas, fe fazia

infoportavel , e muito mais caminhando por área folta

,

LI € com
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Dia 24. e com calma, que abrazava o mundo. Foi a marcha va-

u g ar°k
> Pafa °l

ue at^ ° &m > foíTcm os vagares a caufa

* principal da perdição do Exercito. Eraõ jà trcz de Agoí-

to, cjuando avifaraõ os Corredores, cjue vinhaõ appare»

cendo os inimigos. Entaò mandou EIRey ao Duque de

Aveiro, que os foííe reconhecer , e lhe deu o (eu Guiaò

Real , favor , de que o Duque fez tanto apreço ,
que,

apeando-fe velozmente, lhe foi beijar o eftnbo , naõ icm

grave , e jufta queixa do Senhor Dom António
,
por fe

ver preferido naquella honra. No outro dia de mcnbãa
fe achava o noíto Exercito cm citio ventajofo ,

porque

de hum , e outro lado o cercavaõ dous Rios , que am*
da que pequenos , todavia ferviaõ de baftante defenfa -,

a frente , e retaguarda fe podiaõ cubrir facilmente com
os carros , e carretas , e prezefHndo aííim cubertos al-

gum tempo, fe julgava à viótoria infalível: Porque, fe

o inimigo atacaíTe os noífos quartéis, a mefma ventajem

deites nos melhorava : Se dilatalTe o ?taque , com a mefr

ma dilação fe perdia
,

porque os Moujos
,

pela falta de

viveres naõ podiaõ ( nem coftumaõ ) aturar muito na

campanha,- acrecia faberfe
,
que o Maluco vinha acaban»

do a vida por inftantes , e a fua morte era hum feguro

fiador da noffa victoia,- aerteia mais
,
que por lerem on*

ze horas da menhaa , eftava o Sol na íua mayor força,

e o calor aííava os corpos , debilatados jà com a fome
,

e fatigados com as marchas precedentes. Nefta g»andc

confternaçaô houve votos, que ao menos fe elperaífe até

a menhãa feguinte , c que ao romper delia , defeança-

dos os noífos , e refrefeados , fe podia cfperar melhor
fucceíTo j nem obftava ( diziaõ ) a falta de mantimentos

,

porque ainda aquellc dia fe podiaõ remediar , matando
os bois, que conduziaõ as carruagens

; jà EIRey cedia a

efte parecer ( fem duvida o mais acertado
) quando o

Capitão Francifco de Aldana , Cabo dos Caftelhanos ,

começou a proteftar-lhe , que fe perdia, fenaõ atacava

ao inimigo no mefroo inflame , apontando algumas ra-

zoens , mais apparentes , que folidas. EIRey
, perfuadi-

do facilmente ao que lhe pedia o coração , e o génio

,

fempre precipitado, e fogofo, mandou atacar a baralha,

cujo
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cujo fucceíío diremos no infaufto dia a que pertence. tQfo.

M

VIL Dia 24.
de

NEÍle dia, taõ celebre, e taõ alegre no mundo
,
por Iunho'

Ter coníagrado ao felice nafcimento do Grande

Bautifta , appareceu o meímo Santo
,
pelos annos de

11 19. ao glorioíb Saõ Bernardo no feu Mofteiro do
Claraval , e lhe advertio , c encomendou muito , cjue

mandafle fundar em Portugal a fua Religião. Grande
gloria he deite Reyno

,
que o mayor dos naícidos fe

lembraíTe delie com taõ efpecial recomendação! Sem du-

vida, que, como mais que Profeta , eftava prevendo jà

os grandes merecimentos futuros defta heróica Nafcaõ

,

em ferviço, e aumento da Fé , e da Igreja.

VIII.

*^J Eíle dia , anno de 1158. fobre dous mezes de cí-

-**^ tio , foi conquiílada a Villa de Alcaçar do Sal ( fa-

mola, e fortiílima naquelle tempo
)

por EIRey Dom Af-

fonfo Henriques. Succederaõ nefte citio iníigoes cafos

militaras. De huma vez, ío com feffenta cavallos, e qua-

fi outros tantos lnrantes , venceo EIRey Dom AfFonfo

hum exercito , que confiava de quinhentos cavailos , e

dez mil Infantes.

IX.

PRofeguia Coge C,ofar a expugnaçaõ da Fortaleza de

Dio, que governava o famofo Dom Joaõ Mafcare-

nhas , levantando trincheiras , com tanta regularidade

,

como pudera o melhor meftre da milícia de Europa. Jo-

gavaõ fem ceifarem contra a praça feífentacanhoens , era

que entravaõ muitos de eftupenda grandeza , caufando

grandes ruinas , e tendo aos defenfores em perpetuo pe-

rigo , e perenne perturbação. Ao mefmo tempo infiftiaõ

em cegarem o foífo, em picar, e minar as muralhas, fem
intervailo neílas operaçoen* -

f
porque a tudo abrangia a

multidão dos foldados , e gaftadores. Recebiaõ grande

Li ij damno



268 ANNO HISTÓRICO
Dia 24.dam no de hum n.oíío forte, que eítava eminente ao mar,

.

e
e acavaileiro fobre os feus arrayacs : Intentarão tirar cfte

** ' impedimento , e fabricarão hama nào de taõ alta eílatu-

ra, que dominava o forte, e a guarnecerão com duzen-

tos homens armados ; com trinta fahio a desfazer aquella

maquina, o Capitão do mar Jacome Leite, o qual, aju-

dando o valor com ainduftria, depois de breve combate,

fez fugir os Mouros , cortados do noffo ferro, e do feu

temor, e dcfpejada a nào , lhe deu hum cabo, e a trouxe

atoada, merecendo dignamente por eira acçaõ , louvores

naõ vulgares. Outras muitas fe obrarão nefte fítio , me-
recedoras de perdurável memoria. Diogo de Anaya Cou-
tinho , foldado taõ mimofo da natureza, como deixado

da fortuna, fabendo, que o Capitão defejava noticias do
campo inimigo , fe lançou da muralha por huma corda , e

encontrando dous Mouros, com a lança derrubou hum,
e abraçado com outro, que íe defendia mordendo, e for-

cejando , o trouxe aos pès do Capitão. Foi glorioíb o fuc-

çeíío, mas ainda a circunftancia o foi mais. Levava hum
capacete empreitado, e vendo, que o perdera na conten-

da , ainda que ao rumor delia, íe haviaõ os inimigos al-

terado , defceo outra vez pela mefma corda , e cobrando

o capacete, o reftituhio a feu dono. Parece, que infun-

diaõ valor as pedras daquella Fortaleza : Combatiaô vale»

rofos os homens : Aífíftiaõ aos conflictos valerofas as mu-
lheres. Ifabel Fernandes , a quem os Efcritores daquelles

tempos chamaõ a Velha deDio, Seguida de outras com-
panheiras, tropeçando cm efpadas, e lanças por entre tan-

tos perigos , como pelouros, fobiaõ as muralhas, onde

tudo inundava emfangue, e ardia em fogo , e alentavaõ

acsfoldados no mayor ardor da peleja, retiravaõ os feri-

dos, fepultavaõ os mortos, traziaõ às cabeças os mate-

riaes para qualquer obra, por fervil, e arrifeada que foííe.

Impaciente Coge C,ofar na reíiítencia de taõ fracas paredes

a taõ vigorofas impreííoens, e de taõ poucos homens a taõ

formidável poder , inventava cada dia novos artifícios, e

novas maquinas , naõ perdoando a difpendio, nem a tra-

balho; Mas tudo lhe fahia inútil, pela vigilância, e valor

dos noífos, quehumas vezes por induítria, outras a peito
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defcuberto, lhe desbaratavaõ cm huma hora as obras de Dia 24.

muitos dias. Nefteem que himos,íuccedeofobir Coge C,o- de

far a huma das trincheiras dos feus quartéis, c huma bala

J

unho *

lhe pefcou a cabeça , e lançou por terra morto. A fua

morte foi hum feguro fiador da noíTa victoria , por faltar

nelle aos inimigos hum Capitão de grande valor , e lar-

gas experiências. Os noífos juftamente aílínalarao com
pedra branca efte dia, alegre pela memoria do Santo , e

pela felicidade do fucceffo.

x.

NO mefmo dia, anho de 1732. falleceo no Conven-
to dos Religiofos Capuchos de Santo António da

Cidade do Rio de Janeiro, com oitenta e hum annos de

idade , e cincoenta , e féis de Religiofo , o Irmaõ Frcy

António de Saó Gregório , natural do Couto de Caparei-

ro do Arcebifpado de Braga , havendo Deos obrado por

elle muitas maravilhas , aííim na vida , como na morte,

de que fe fez proceíío autentico.

XI.

GOnçalo Hermiges , illuftre Cavalleíro Portuguez
,

do tempo do nolfo primeiro Rey
}
foi naõ menos en-

tendido
,
que illuílre , e naõ menos esforçado, que en-

tendido. Fazia os verfos com mais elegância , c cultura,

do que fe podia efperar da rudeza daquella idade , e por

elles era na Cotte eílimado , e aplaudido com ventagens

aos da íua esfera. Em valor igualava na campanha aos

mais deftemidos. Tinha contra os Mouros huma tao ar-

dente averfaõ
,
que em os vendo , mas que fofíem , ou

Embaxadores , ou cativos , lhe pulava o coração no pei-

to de tal forte , que fe lhe divifavaõ no rofto os finaes

da ira. O íeu mais frequente exercício era andar em conti-

nuas invazoens fobre as terras dos bárbaros, fazendo-lhe

todo o género de hoftilidades , fem perdoar a coufa vi-

va , e forão tantos os mortos aos golpes da fua cfpada

,

que lhe chamavaõ vulgarmente o Traga Mouros, Entre

outros
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Dia 24.outros caíos, lhe fuccedeo o que agora diremos, Achou-

^ fe antes da madrugada defte dia, no anno de 1170. jun-
J

' to de Almada , Villa fronteira a Lisboa , fabia que ao

romper da manhãa haviaõ de fahir os Mouros da mefma
Villa a lograr a frefcura , e amenidade dos campos, e a

celebrar
,

por íeu modo, aquclle Santo , a quem rendem

veneraçoens , e tributaõ aplaufos atè os mefmos infiéis.

No ponto em que fahiraõ , foraõ improviíamente aífal-

tados dos Portuguezes , e metidos em grande numero,
huns à efpada, outros ao grilhão, recobrados, porém,
os que reílavaõ , vendo a pouca gente , que os inveftia,

fe fizerão em hum corpo em noíía ofTenía , c fe travou

hum duriííimo combate. Pelejavaõ os Mouros , vendo

,

e ouvindo as lagrimas, e gemidos das fuás familias, e pof-

to que eílas vozes da natureza , e do amor , lhe infun-

diaõ alentos , como eftavão coi tados do primeiro temor,

cederaò em fim à impreíTaõ furiofa das noífas armas. Re-

colkerao-fe os Pprtuguezes aos bateis cerregados de riqui£

íímos defpojos, dos quaes o generofo, e namorado Her-

miges , nao quiz outro para Ci , mais que huma fermo-

íiflima Moura chamada Fátima
,
que elle cativara por

fua mão , e de quem logo ficara cativo. Tratou-a com
honeftas attençoens , muito differentes das que coftuma

a licença militar. Confeguio com eftremado gofto feu, que

fe fizeífe Chriílãa , e recebeo o bautifmo , e nelle mu-
dou o nome de Fátima, em Oriana. Logo lhe deu a mão
de efpofo , e começarão ambos a fer exemplo de amor

conjugal a todo o Reyno ; e Hermiges efquecido jà

de tudo o que não era a fua Oriana , fò a ella dedicava

as elegâncias do feu engenho, e os aífeótos do feu cora-

ção
;
mas arrebatando-lha a morte dentro em poucos dias,

eíleve em pontos de perder o juizo , atè que caindo em
fí , e entrando no verdadeiro conhecimento das vaidades

defta vida , tomou, o habito de Cifter no Mofteiro de.

Alcobaça, empregando todos os feus bens, que erao mui-

tos, na erecção do Mofteiro de Tamaraes junto á Villa

de Ourem , onde falleceo fantanrunte. Jà naõ apparece

eíle Convento ,• porque fe aplicarão as fuás rendas ao Col-

legio de Saõ Bernardo de Coimbra.

VIGE-
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Dia 15.

VIGESIMOQUINTO DE JUNHO.

I. Saõ Galkavo Martyr.

II. Z)o/» «W/ra Mendes da Mayã
,111. Batalha de Valdevez.

IV. Marta da Sylva.

AM Galicano, por fobre nome Ovino, Va-
rão confular, c gloriofo Martyr , nalceona Ci-

dade dcBargança : Paífou a Itália, c por ícu

aílinalado valor, e illuftre Tangue, fobio ao

grande emprego de General do Exercito do
Emperador ; No tranze de huma batalha fe vio perdido, c

por confciho de feus parentes Saõ Joaõ , e Saõ Paulo , fez vo-

to de fer Chriítão, fe o Deos dos Chriftãos lhe déííe vi-

toria de Icus inimigos,- Nomefmo ponto mudou a guer-

ra femblante, e confeguio huma gloriofa viótoria: Logo
recebeo o Bautifmo , c profeííou a Fé , acompanhada de tXt

Cellentes obras de piedade, e devoção: Deu liberdade a cin-

co mil eleravos, vendeo grandes herdade», e poíTcçocns,

repartindo o preço delias pelos pobres: Renunciou os gran-

des cargos, cjtie tinha na Republica , e os que lhe pro-

metia, e aíTcgurava o feu merecimento $ Aílim viveo no
perenne exercício de efclarecidas* virtudes muitos annos,

até que no de Chrifto de 362. Imperando Juliano Apoí*

ura, padeceo neftedia mariyrio.

•

11.

-

DOm Sueiro Mendes da MayíuVarão nobiliflimo em
íangue, e nao menos em valor, foi hum dos gran-

des heroes,que produzio Portugal no feu tempo : Achou-

íe na batalha de Ourique, onde obrou raras proezas: Paf-

ícu a Roma , e naquella Cidade , veneco em publico de-

íâfio
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^ 2 5-defafioa hum nobre Cavalleiro Alemão

,
que defendia

Tunho
êr Hefpanha fugeita ao Império: Coroado de illuftres ac-

çoens, fe retirou ao Convento de Santo Tirfo daiagrada

Ordem Bencdiótina , onde acabou nefte dia fantamente,

anno de 1176,

iii.

FElos annos de 1128. veyo EIRey de Leaõ , e Caítel-

la Dom AfTonfo VII. chamado Emperador , contra

ElRey(entaõ Infante ) Dom Aífonfo Henriques. Avifta-

raòfe nefte dia na Veiga de Valdevez
,
que eftá entre a Vil-

la dos Arcos, e a freguezia de Santo André de Guilhade»

zes. Alli fedeu batalha, e foi huma das bem difputadas

daquelles tempos. Vencerão os Portuguezes com tanta

perda dos inimigos ,
que por ella fe chama ainda hoje á-

quella Veiga da Matança. Deu o Infante iníignes provas

de valor , e todos os feus obrarão maravilhas. EIRey de

Leaõ efeapou ferido, ficando prizioneiros íete Condes, e

os principaes fenhores que o acompanhavaõ. Colheofe

entre os defpojos huma grande relíquia do Santo Lenho,
que fe depoíitou na Igreja de Grade , diíbinte quafi huma
legoa do lugar da batalha , e feconferva ainda hoje com
memoria continuada de muitos milagres -

}
e como abona-

do teftemunho daquella famoía vi&oria.

IV.

NEfte dia, ánno de 1738. faleceo no lugar de Terru-

gem, freguezia do lugar de Oeiras, em.idade de 120.

annos com todos os feus. fentidos perfeitos , Maria da$yl-

va, natural do lugar de Barqucrena ,
que havendo fido ca-

fadaduas vezes, teve do prefente marido féis filhos, de

eme lhe ficarão muitos terceiros netos.

VIGE-
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Dia 26*.

de

VIGESIMOSEXTO DE JUNHO.

I. SaÕ Pelagio M.
II. SaÕ Hermogto B.

III. SaÕ JoaÕ , e SaÕ Paulo MM.
W. Saõ figilto B. eM.
V. Monfiro nota\el.

VI. Terremoto horrível na Ilha de SaÕ Miguel.

Vil. Grande tormenta na Cidade da Guarda.

•--

1.

AM Pelagio, flor puriíílma da caftidade: Foi

natural de Coimbra : Em fruma batalha o

cativarão os Mouros , e o levarão a Coido-

va : fendo de dez para onze annos -

y
viveo

no cativeiro trez, e as tribulaçotns , e tra-

balhos o apurarão ( como faz o crifol ao ouro ) de for-

te
,
que chegou a íer hum vivo exemplo de todas as vir-

tudes , em que os outros cativos tinbaõ muito que ver,

e que imitar: Parece, que lhe redundava no rofto a fer-

moíura interior
,
porque era de beliflrma prefença. Succe-

deo ,
pois, que citando o Rty Mouro de Córdova jan-

tando , os que lhe aíTiíliaó lhe louvarão grandemente a

gentileza, e bom parecer de Pelagio ,• foi logo trazido

alli por ordem do mefmo Rey , o qual cheyo cie infames

peníamentos , o pertendeo atrahir , c preverter ; mas

nem ameaços , nem promeças baftaraõ a contrr.ftar a

conftancia daquelle candidifíimo efpirito. Refiítio , e pu-

gnou , com valor infuperavel , em defença da Fé , e da

pureza. Trocado entaõ no viliífimo Rey , o também vi-

iiífímo aíftclo, em refinado ódio , o mandou atormentar

cruelmente. Durou o martyrio féis horas , e nellas o fo-

raõ retalhando, e dividindo , cm meudas partes^atè que no
ultimo golpe, com que ihe levarão a cabeça

,
paíícu ieu

ditoío elpirito aconíeguir a duplicada Coroa de Virgem,
Mm

,
eMar-
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Diâ 16 e Mártir. Foi feu martyrio ncfte dia em Domingo , an-

_ f no de gió. jaz íeu corpo na Cidade de Oviedo no Con*
Junho. 7 J

. r
r

vento , e Igreja de leu nome.

II.

I

NO mefmo dia, fe faz memoria de Santo Hcrmogio
Bifpo, tio de Saõ Pelagio , cVaraõ ornado de fin-

gulanflimas virtudes. Jaz na Igreja de Saõ Chriftovão da

Labruja,Arcebifpado de Braga.

iii.

SA5 Joaõ, e Saõ Paulo, irmãos no fangue, na fé, e

no martyrio , foraõ Portuguezes , nafcidos em Bar-

gança: Paífaraõ a Roma , e lograrão as primeiras efti-

maçoens dos Príncipes daquella grande Metropoli do
Mundo : Foraõ degolados nefte dia , em defenç a da Fè

,

imperando Juliano Apoftata , no anno de 171%

IV.

SAõ Vigilio Bifpo de Trento , e Illnftriííimo Mártir,

foi natural deCoria, Cidade da antiga Luíítania : Pa-

deceo nefte dia pelos annos de 405.

v.

NO mefmo dia, anno de 161%. nafceo no lugar das

Chans , huma legoa de Leiria , hum monftro no-

tável
,
que conftava de duas meninas pegadas da cintura

para baixo, como fe fora huma fó , e divididas da cin'

tura para fima : bautizaraõ nas , e a ambas puzerão o no-

me de Ifabel : Viverão alguns tempos.

N
VI.

O mefmo dia , anno de 1563. em Sexta feira , à

huma hora depois da meya noite, tiveraõ principio

na
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tia Ilha de Saõ Miguel as mais vivas , e mais próprias re-Dla ^6 %

prezentaçoens, do que íuccederá no Mundo, quando cl-
T £

le fe houver de acabar. Abalou-fe improviíamente o im~
*

menfo corpo daquella Ilha, e foi tal a comoiTaõ
, que fe

percebia jogar de huma para outra parte , com a mcfma
facilidade, que entre as furiofas ondas, a mais leve bar-

quinha. Bem fe deixa ver qual feria o fobrefalto , e te-

mor de todos os moradores ! Não houve algum
, que fe

não dèíle por morto , e fumergido. Sahirão todos aos

campos em promifeua turba > íem le lembrarem das ca-

zas, nem das fazendas, nem huns dos outros
,
por mais

direitas, que foííem as razoens dofangue , fogindo rodos,

fem laberem para onde, e feguindo-os para qualquer lugar

o temor , em nenhum achavaõ fegurança. Atè o romper
da menhâa forão mais de quarenta os terremotos , mo-
vendo-fe aterra , e desfechando com Ímpeto taõ furiofo,

como as balas da peça ,• proíeguicão atè o Sabbado , e

nelle reforçarão o furor» No Domingo de menhãa apla-

carão algum tanto, mas de tarde recreceraõ com mayor
vehemencia, e aífim nos dias feguintes. Retumbavão nas

concavidades da terra huns eccos taõ horríveis, que ven-

CÍ2Õ o eftrondo dos trovoens , e fe reprefentava aos ou-

vidos , que nas esferas inferiores fe combatião , com nu-

merofa artilharia , dous poderofos Exércitos j até que

fe ouvio hum eftrondo improvifo, e tão horrendo, que

a todos pareceo , que a Ilha fe fobvertia nos abifmos,

cu que cahiaõ fobre elia defpedaçadas as esferas celeítes»

Logo começou aver-fe no mais alto da Serra
[
que cor-

ta , e parte pelo meyo a mefrna Ilha ] huma nuvem de

fumo tão efeura , e medonha, que ajíbmbrava os olhos,

e fazia defmayar os mais deítemiaos coraçoens. Creceo

em altura , e dilatou fe em circunferência defmedida j lo-

go começou a desfazer-fe em chuva, não daquJIa
,
que

dá vida às plantas , e alento às flores, mas de outra, que

as fecou , c oprimio « era , jà de Ãnza muito miúda,

como fe a eíliverão peneirando
j já de polme da mefrna

cinza, tão quente, que naõ fe podia fofrer na mao -> já

de terra negra , a modo de pólvora groíía
; já , de outra

da mefrna cor, mas do tamanho de avelans. Ao mefmo
Mm ij tempo
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Dia 16. tempo continuavaõ os terremotos , e alguns durarão meya

^ hora fem interrupção. Continuavaõ juntamente por bai-

* xo da terra os eccos horrendos , c o ar eftava rodo occu-

pado com os chuveiros da cinza, refpirando hum fertum

infoportavel de enxofre , e falitre , e fe reprczentava

veítiio das Cores amarela , e azul
,

próprias do rogo
,

que no enxofre fe atea. A nuvem de fumo cada vez fe

fazia mais groífa , e mais horrível , e por vezes fe via

(
principalmente de noite

)
que dentro delia fcintilavão»

como relâmpagos, ardentiííimas chamas, e lavaredas, e

que a bocca ,
por onde eftas íahiaõ , arrojava juntamen-

te para o ar com furiofo impulfo
,

pedras, e aivores de

defmedida grandeza • as quaes reprefentando varias figu-

ras , davaõ occazião ao povo rude para crer
,
que eraõ

efpiritos infernaes. As ribeiras , que corriaô da Serra,

ou perderão o feu curfo antigo , ou deíapareceraõ iepul-

tadas nas cinzas, e em feu lugar começarão a correr rios

de fogo de largura de quatro, e cinco braças, devoran-

do furioíamence quanto topavaõ, ate fe meterem no mar,

com cujas agoas travavaõ huma tão brava peleja
,
que o

eftrondo atroava os ouvidos. Os brutos por mais ferozes,

que foliem , e mais arifeos , bufeavao as povoaçoens ,

e fe metiaõ com os homens , deixando-fe tomar às mãos,

como pedindo íoccorro naquella tribulação
,
que o inf-

tinto lhe dava a conhecer. Lavrando o fogo por baixo do

chaõ , fe abrio em outro íltio da meíma Serra , outra no-

va bocca, que começou a vomitar chamas, e fumo co*

mo a primeira, e a chover cinza , e pedras pomes , em
tanta quantidade, que cobrirão naõ fó os campos , mas

o mar , onde a diftancia de oitenta legoas , toparão al-

guns navios montes delia , os quaes fe dilatavaõ em circui-

to , até onde íe eftendia a vifta dos olhos. Por entre a

mefma nuvem, íe via fuzilar horrorofamente o fogo, em
forma de lanças , e montantes, com que parecia intentar a

ultima deftruiçaõ daquella terra , e de feus habitadores j

os quaes jà andavaõ mais mortos, que vivos , fem cor,

e fem alento, envoltos, e fubmergidos no mar de tantas

tribulaçoens. Da mefma bocca correo outro rio de cha-

mas , como de metal derretido
,
que foi convertendo em

n
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íi quanto topava diante, exhallando ptflimos- vapcres$Dia Jw
proleguiaõ ao mefmo tempo os abalos da terra , c os cl», r11 • • 1 1 11 r 1 • - xi - / Junho,
rrondos horríveis, que do centro delia laluao : iNao cèf*

lava a chuva da cinza , e pedras , nem a efeuridaõ me-

donha , que eclipfava o Sol, e aííbmbrava a Ilha inteira-

mente j naõ havia em toda cila lugar livre de perigo:

Por todas as partes innundava o horror , e a confuzaõ :

Padeciaõ cruelmente todos os fentidos j os olhos, de dia
,

Da vifta das nuvens de fumo
,
que ondeando pela região

do ar, formavão temerofas figuras: De noite, na repre-

zentaçaõ do fogo
, que levantando fobre o alto da Ser-

ia em ardentes chamas
,
prometia desfazer-fe em rayos,

e rios abrazadores $ os ouvidos fe atroavaõ com oeítampi-

do dos eccos lubterrantos , e com o eftrondo fucceíhvo

dos terremotos ; Padecia o olfato nas peííimas exhalaçoens

do meímo fogo , de que nafeia cahirem muitas peíToas âe^
mayadas; o tacto fe via oprimido da innundaçaõ da cin-

za
,
polme, e pedras , cujo pezo , e calor maltratava o mi-

leravcl povo por toda a parte: Sendo ao meímo tempo taõ

cega a efeuridao, que fe deixavaõ a palmar medonhamen-
te as trevas ; O gofto , em fim

,
padeceo nâõ menos atro-

zes martyrios
,
porque, deixados , e elque-cidos todos os

meyos , com que fe coíluma manter a vida , faltayaõ os

maatimenros, e até a agoa faltava, por fe haverem occul-

tado em muitas partes os rios , e feccado as fontes. Durou
efta horrendiífima tribulação , íempre còm o mefmo fu-

ror , naõ menos de treze dias ^ No fim delles começou a

aplacar , e quando jà eftava tudo fereno , e quieto , fe

animarão alguns curiofos , a hirem ver o que palTava no
altodaSdrra: Acharão, nos lugares, onde fe viaõ de an-

tes dous picos , ou montes muito elevados , duas boccas

,

ou covas de igual profundidade , havendo o fogo comido,

e desfeito hum pezoimmenfo de pedras, de terra , e de ar-

\ores, que alli havia. A primeira bocca era de huma le-

goa de circuito, a outra pouco menos ; No meyo de hu-

ma , e outra , fe via huma, como caldeira , pela qual

fahiaõ a efpaços efpadanas de fogo , e nuvens de fumo

,

lançando cinza , e pedras para o ar, mas jà com impulfo

taõ débil
,
que tornavaõ a cahir na mefma bocca , que as ar-

rojava
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Pia 26. rojava. A terra viíinha parecia tremer , e balar-fe debai*

f xodós pés , e naõ deixava de roncar em tom medonho;
' Aííim prtíiftiraõ as duas boccas alguns tempos , ate que ie

converterão em duas alagoas taõ largas , e profundas, quan-

too eraõ aquellas concavidades; Podemos dizer, com ra?

zaõ, que foraõ ellas dous teatros, onde íe combaterão 0$

quatro Elementos, ficando o da agoa vencedor: Porque

fez finalmente aquietar a terra, emmudecer o ar , e apa-

gar- fe o fogo j naõ foi neíla occaziaõ grande a perda

da gente, mas foi grandiííima a dos edifícios, e fazendas.

VIL

NÊfte dia de 17 *7. pelas duas horas da tarde, houve
na Cidade da Guarda huma horrorofa tormenta de

trovoens , rayos , e pedras taõ grandes, que muitas

pezavaõ huma onça,- e eftando os Cónegos na Cathedral

acabando Vefporas , cairaõ nella dous rayos
,
que fizeraõ

hum grande claraõ, e a encherão de hum terrível olfato^

derribando hum do alto da capella nova o efcudo das ar-

mas dos Condes de Alva feus Padroeiros > e outro huma
pyramide da Capella mòr com outras pedras no meyo do
Coro ; fazendo cair alguns Cónegos , e Capellaens ,- os

quaes fem embargo do íufto proíeguiraõ o ofricio divino , e

cantarão com grande devoção huma Ladainha de N. Se-»

nhoraj ordenando-fe, que fe fizeffe huma novena deMiíTâs

no Altar do Santiííimo em acçaõ de graças por naõ haver

feito damno a peífoa alguma.

-

VIGE-
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VIGESIMOSETIMO DE JUNHO.

I. Reato Dom Mendo.

II. fn Domingos da Cruz.

III. Fundação do Collegto da Purificação da Qdade de Évora»

IV. Parte de França para Portugal a Rainha Dona Maria

Franctfca Ijabel de Sah&ya.

DtítXTV
de'

Junho.

I.

BEATO D. Mendo, Cónego Regular da fagra-

da Congregação de Santa Cruz de Coimbra,

hum dos primeiros companheiros de Saõ The-
otonio , foi o primeiro Prior doMofteirO de S.

Salvador de Ribas y viveo com taõ grande fa-

ma de Santidade, que fe efcreveo na fua fepultura : Que
nunca em fua vida dera paffo ,

que naõ fojfe emferwço de De os.

Paííou da temporal à eterna nefte dia , anno de n^o.
Trezentos , noventa , e cinco depois fe achou o feu corpo

desfeito, cospes incorruptos: Prodígio raro , e maravi-

lhofa confirmação do que no feu Epitáfio k affis ma.

II.

1 Rey Domingos da Cruz, natural do lugar de Trefou*

ras do Conielho de Bayão , Religiolo da Ordem de

Saõ Frantifco da Província de Portugal , CorniíTario da íua

Ordem Terceira de Lisboa, foi adornado de muitas virtu-

.des , efpecialmente em reduzir peccadores, dirigir virtuo-

íos , foccorrer aífliutos , confolar , e remediar neceffitados.

Foi muito penitente, contemplativo , e extático , e vifto

em diverfas partes eftando recolhido no feu Convento. Co-
nhecia coulas oceultas, e teve a graça de curar enfermida-

des. Faleceo nefte dia do anno de 1683. Ficou flexível,

c foi fepultadocom notáveis honras.

III.
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Dia 27.

>• III.
de

Jnoho.

N"Efte dia, armo de 1579. fc lançou a primeira pedra

ao edifício do Real Collcgio da Purificação da Cida-

de, e Univerfidade de Évora. Foi fundação do Cardeal

Henrique fendo Rcy de Portugal. He governado pelo

Rcytoc da meíma Univerfidade , cjue em 25. de Março de

1593» ^eu as Beccas aos primeiros Collegiaes. Foi funda-

do para cincoenta Theologos. Depois fe reformou fó pa-

ra vinte , e cinco* Defte collegio , tem fahido famofos , e

infignes Letrados.

IV.
•

T^T O.anno de 1666. feajuítou em Pariz, porinterven-

*»U çaõ do Marcjuez de Sande , o cafamento delRey Dom
Aífonfo VI. com Madamoyzela de Aumalle Maria Francif-

ca Ifabel de Saboya, filha dos Duques de Nemours: Trou-
xe em dote féis centos mH efeudos, que fazem hum mi-

ih^õ , e oito centas mil libras tornezas. Partio de Pa-

riz acompanhada de lua avo materna, a Duqucza de Van-
doma, viuva de poucos mezes , e de leu filho, o Duque,

novamente herdado , e doBiípo Duque deLaon, Par de

França, e de Monfieur de laNave, confeiheiro delRey no

Parlamento de Pariz , Curador da Princeza , e de outras

pcíToas principaes. Pelas Cidades , e Villas, que atravef-

lou,na longa diftancia de cento, e vinte legoas
,
que vão

de Pariz até aArrochella, fe lhefizeraõ foltmnes recebi-

mentos, com todas aquellas ceremonias politicas;., e mili-

tares, que fe praticaõ com os Reysde França. Na Arro-

chellaeílava prevenido hum íumptuofo Palácio para a{fi£.

tencia da Princeza , a qual nefte dia
(
que cahio em Do-

mingo ) deu publica audiência ao Marquez de Sande, que

fez a função com extraordinárias demonftraçoens de pompa,

e luzimento, chegou ao Palácio aonde eftava a Princeza af-

fiílida da Duqueza de Vandoma , e das principaes Da-

mas da Arrochella , e de muitas Cidades circunvefinhas,

que concorrerão a eíta celebridade ; e lhe deu a carta de

crença
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1

crença, que levava dcIRey. Logo baixou à Capella, on-Dia27.

de eftivaõ o Bifpo Duque de Laon , oBiipo de Xainres , £
o Bifpo de Lacon , e os Duques de Vandoma , e Nosylles ,

c outras p*.-ííoai principaes. Leu íe a procuração delRey,

que o Ma»quez levava , e a da Piinceza
,
que dera ao Du-

que de Vaudoma ,cem virtude de ambas celebrou o caza-

mento , o Bifpo Daque de Laon , na forma da Igreja Ro-
mana. Acabada eíla função febiraô todos, os que fe acha-

rão rcella , a huma grande falia, em que eftava aRainhafen-

tada debaxo de humdoccl, collocado íobre huma tarima

de quatro degraos. Sentou«lc no frgundo , em hom tam-

borete o Duque deVandoma, que era o lugar que lhe to-

cava diante da Rainha de França. O Marquez de Sande

chegou aos pés da Rainha com as ecremenias coftumadas.

cm Portugal , c com breve» , e diferetas razoens lhe en-

tregou huma carta dclRey , que trazia prevenida para

aquelle acto , e lhe bejou a niaõ , com todes os que o
acompanhavaô $ Apartou*íe tomando o lugar , que lhe

tocava, e entrou o Duque de Noaylles , com o titulo de

Embaxador delRey ChriftianiíTimo , a dar os parabéns à

Rainha, logo fez a mcíma ceremonia hum geutilhomem

dclRey da G ram Bcrtanha , com huma caita fua
, para

efte mefmo fim , e o mefmo fez hum Enviado do Duque

de Saboya , e o mefmo fizeraõ ultimamente os Magiftiados

da Arrochella , com que íe coroou efte aâo verdadeira-

mente mageftcfo, e luzidiííímo.

Nn VIGE,
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Dh 2S, /

VIGÉSIMO OITAVO DE JUNHO.

I. Ofamofo cerco de Chaul.

II. Dom Joaõ de Mello.

III. Funda -/e o Moftetro da Santa Cruz de Coimbra.

IV. EiRey Dom Affonfo Henriques põem citio a Lisboa.

ENDO Vice Rcy àz índia o grande Dcm
Luiz de At nydc \ em conícqur uaa da fatal

conjuração dos inayorcs Príncipes do Orien-

te contra os Portuguezcs > vcyo a Chaul

o Nizamaíuco com hum Exercito de mais

de cento , e cincoenta mil combatentes : Os cento , e

vinte mH , eraõ de pè , os outros de cavai lo, em que entra-

vaõ Soldados de diveifis , e valeroías Naçoens , como
Turcos , Mogores , Rumes , Perlas , Abexins. Trazia

trezentos , e feífenta Elefantes de guerra , e ferviço , e

grande numero de artilharia, em que entrava cai) ha õ de

taõ monfttuofa grandeza, que dcípedia pelouro de fere

palmos, emeyodcroda, e de trezentos , e vinte arráteis

de pezo, e cada tiro fe carregava com cento, e quaren-

ta arráteis de pólvora. Com efte poder tao formidável,

fe poz o inimigo íobre a noífa Praça , eftando efta ítm

muros , fem cavas , e íem outra fortificação , mais que

huns entulhos de terra , e traves. Mas havia q|l!a Por-

tuguezcs daquelle Século, em que ellcs eftimavaô as oc-

cazioens da honra , e dcfprezavão as do intereífe. Aos que

fe achavaõ em Chaul , fe ajuntaiaõ os das povoaçoens

circunviiínhas , fem ferem chamados, e muitos com gen-

te , e muniçoens á fua eufta. Em poucos dias paliarão

de mil e duzentos , fendo grande parte da melhor no-

breza de Portugal. Era Capitão mor Luiz Freire de An-
drade , Fidalgo líluítre, e de grande valor, e Cenfeíbo,

Kefolveo def.uder dous Conventos de Saõ Domingos, e

Suõ
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SàÕ Francifco , c algumas caías nobres, que havia em cir» Dla 2&
cuito da Cidade , por naõ ferem logo os primeiros gol- j~

pcs no coração delia , e para que alli fe quebraffe o pri-

meiro ardor, e orgulho dos inimigos. Devidiraõ-fe por

aquelles lugares os Fidalgos principaes, fazendo cada hum
delles honra de defender o feu. Começou íe a expugna-

çao com inexplicável furor , mas rebaceo-fe com igual

conftancia. Laboravao fem ceifar aquelles efpantofos ca-

nhoens , e eraõ os arcelheiros taõ deftros
,
que muitas

vezes , do primeiro tiro , cegavão as noífas peças , e

lançavao por terra as coufas , a que faziaõ pontaria. Se«

puiraõ-fe às baterias os aííaltos, fempre furiofos , e mui-

tas vezes geraes,- mas fahindo-lhe eit.es infruetuofos , e no-

civos y reccorreraõ as minas em grande damno dos edefí-

cios , e perigo dos defenfores. Ao melmo tempo nos

combatia huma armada do C,amori , que chegou à bar*

ra , a impulfos da meíma conjuração
,
para que ao mef-

mo tempo , foífem os Poi tuguezes accometidos por toda

a parte : Por mar
,
por terra , e por debaixo da terra

também. Aqui fuecederaô caíos maravilhofos , que naõ

cabem na eftreiteza de hum compendio. Soldado ouve,

que citando na cama abrazado de fogo de huma mina ,

ouvindo grandes vozes a huma parte fe mandou levar a

cila em huma cadeira, e Tentado pelejou valerofamente,

cm quanto dur.ou o ardor do conflióto. Jà íe achavaõ qua-

íi por terra os Conventos , e cafas , mas afíim difputavaõ

os Portuguezes cada pedra , como fe nella fe rezumira

a Cidade inteira: Huns defendiaõ, naõ os edeficios, mas
as ruinas delles: Outros por baixo da terra, fe empenha-
vaõ em disfazer as minas : Outros impediaõ a entrada

nos vallos : Outros fahindo delles , faziaõ valcrofas forti-

das. Ncíte circulo perpetuo , mas glorioío eíliveraõ fete

mezes , atè que neíte dia , fe rezolveo o Nizamaluco,

com mais furor que efperança , a dar o ultimo combate*

Abalou hum corpo de fetenta mil Soldados, e ao mefmo
tempo acometerão a Praça por toda a parte. Precediaõ

os Elefantes de feya catadura , e de taõ defmefurada for-

ça , que baftavaõ a derrubar fortes muros , quanto mais

huns vallos tam débeis- fobre eftes montarão na primei-

Nn ij ra



tff ANÍSIO HISTÓRICO
Dia2S. ra invertida os inimigos em grande numero, mas as nof-

5 fas efpingardas, e lanças , os fizeraõ retroceder, e cahiiv

Sobiaõ outros, e também cahiaõ precepitados ; mas lo-

go outros , fem attenderem ao deíhoço que os noííos

faziaõ nelles, por fima dos mortos, e palpitantes, aco-

metiaõ intrépidos, Nefta fatal confternaçaõ , e ultimo

aperto , fizeraõ os Portuguezes ahiííimas proezas mayo-

res, que toda a eloquência. Bãfte dizer
,
que fobre oito

horas de terribiliííimo combate, fe começarão a retirar os

infiéis, e o Nizamaluco
(
que citava á vifta

, ) lançando

furiofamente no chaõ a touca Real , e mal dizendo a

fua pouca fortuna , fe poz ao largo , e logo começou
a tratar de pazes , que íe lhe concederão com ventajoías

condiçoens para os Portuguezes. Efte foi o gloriolo fim

do cerco de Chaul , fem controvercia , hum dos mnis

illuftrcs
,
que íe viraõ no mundo , íe attendemos ao nume-

rofo Exercito dos inimigos , curto numero dos defeníorcs,

debelidade da Praça , e ao tezaõ, e profia , com que foi com-
batida portanto tempo.

ii.

DOM Tello , filho de Odorio , e Eugenia , Cida-

dãos da principal Nobreza de Coimbra • Arcedia-

go daSéda mefma Cidade, muito zelofo do Culto Divi*

no , e do eftado religioío , foi o primeiro fundador do

Morteiro dos Cónegos Regulares de Santa Cruz daquella

Cidade $ e por fua diligencia, e piedade fe lançarão neftc dia,

anno de 1 1 3 1. com aprovação do Bifpo Diocezano Dom
Bernardo, os primeiros fundamentos daquelle infigne Mof-

teiro
,
que depois fez crecer a grandeza , a liberalidade , e a

devoção delRey Dom AfFonío Henriques, e mereceo as

fuás Reaesaííiftencias , e eftimaçoens\

iii.

DOm Joaõ de Mello , natural de Évora, da primeira

nobreza de Portugal foi Inquiíidor, Bifpo de Elvas,

depois de Vizeu, depois de Coimbra, e de governo, e

procedimento taô ajudados
,
que fempre fe teve delle

opinião
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opinião de Santo. Tudo gaftou com Deos, e com ospo-DiaiS.

bres , tratando a fua pcíToa taõ eífcreitamente , que dos
j

pedaços de hum capote, cjue lhetinha durado vinte , e qua- **

tro annos, mandou fazer huns calçoens. Attendeo mui-

to ao adorno da Sé de Coimbra , abrio lhe novas jancllas,

ievantou a torre grande, ornou o coro,e Capellas com re-

tabolos, e ricas armaçoens. O mefmo fez com muitas ou-

tras Igrejas , e íó com a de' Saõ Joaõ da meíma Cidade gaf-

tou mais deauarenta mil cruzados. Fez de novo o Conven-

to das Freiras de Cendeígas
,
grande parte do de Louriçal

,

e a Igreja , e muro> do de Semide. Comprou o paço do

Conde ,
para Collegio de Convertidas , concorreu com

grandes efmoias para a Capella mòr do Collegio da Com-
panhia dejefu. No Dezerro de Buííaco levantou vinte Er-

midas com os.paífos da Paixaõ deChrifto, e junto delias

outras tantas cdlas para os Padres Carmelitas Deícnlços,

que alli fe quizeílcm rctiiar a viver em folidaõ , além de

outras obras, e efmoias que deu para o Covento do mef-

mo íitio, que fiequenrava muitas vezes
,

por fer muito

dado à oraçaõ mental , ao retiro , e trato intimo com Deos.

Mas iem faltar ao governo, e paíto efpiritual de fuás ove-

lhas, para asquaes fez hum relumo muy claro , e breve da

fubítancia de todos os myíterks
,
que os fieis devem crer;

impreífo em livrinhos, e na fua Pafloral de 2. de De-

zembro de 1684. em que prohibio a todos os Párocos

íobpena de txcommunhaõ o dt (obrigarem da obrigação

da Quarefma a qualquer ovelha fua , fem que primeiro

foubeííe de memoria o dito papel. Andavaõ os rufticos , e

r.ldeanos trabalhando no campo, e juntamente cantando,

em lugar de outras cantigas, a doutrinado papel, paia lhes

ficar na memoria, e a*s noites no feraõ eofinandoos pays aos

filhos, e bufearem os que naõ íabiaõ ler a outros
,
que os en-

llnaífem. Succedeo,que hum velho foi queixar/e ao mefmo
Bilpo Conde Dom joaõ, de que por íun muita rudeza, e

pouca memoria, naõ lhe era poífivel tftudar o papel ,• e

que por tanto difpençaífe comelle. Diífe-lhe o Bifpo : Ide,

e tornay a (fludar y efe motrouceres bem fabtdo , eu vos da-

rei dous mtl reis de e/mola. Tanto que o Camponez ouvio

fJlar em dinheiro prometeo de eftudar, e com efTeito em
breve
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Dia 2S. breve tempo tornou com a liçaõ muy bem fabida. E oBif*

d
u po para premiar a diligencia prefente j e caíligar a negli*

* ' gencia paíTada $ e evitar, que naõ vieífem concorrendo fe-

melhantes ignorâncias arTectadas á fama de ferem ren-

dozas , deu-ihe a efmola
,
porém mandou que eftiveííe

na cadeya em quanto a comia $ e depois de eiie co-

nhecer o erro, lhe moderou a pena. Com muitos mere*

cimentos, e com oitenta annos deidade, morreu precio-

famente em Coimbra nefte dia de 1704. Hindo a fepul-

tar no dezerto de Buffaco em huma Capella^uemandou
fazer para feu jazigo , apagando-fe de noire as tochas

com o vento, appareceraõ fobre o féretro tantas luzes,

que puderaõ os Clérigos, e Religiofos, que o acompa-
nhavão, continuar fem rifco aquella eftrada chea de pre-

cipícios. A'lem deita fe contaó outras coufas predigiofas

com que Deos honrou efte Santo Bifpo.

C
IV.

Onquiftada venturofamente por ElRey Dom Affon-

fo Henriques a famofa Villa de Santarém ( como

8 ae
em outro lugar dizemos ). Entrou o mefmo Rcy tm mais

Mayo. elevadas, e mais íublimes idèas de outra conquiíta mais

importante. Talvez das Torres mais altas daqueila Villa,

divifava as Torres também mais altas da famofiílima Lif-

boa , e a poz os olhos caminhavaõ arrebatados os deze-

jos , e generofas anciãs de fer fenhor daqueila jà entaó

grande Cidade. Mas os Mouros
,
que refidião nella ad*

vertindo ,
que o defeuido dera occaíiaõ à perda de Santa-

rém f previnirao de forte os meyos da defença , que fe

reprefentava impoílível a expugnação. Não cahio toda-

via de animo o noíTo invi&o Rey , antes com tropas

( ainda que pouco numerofas ) de Soldados efcolhidos,e

coftumados a vencer , marchou na volta de Lisboa , e

tomando poftos convenientes , lhe poz hum bloqueyo

baftante a lhe impedir os viveres , e as correrias. AfTen-

tados aííim eftes princípios do citio
,

que determinava

profeguir , e reforçar , parlou a Cintra , e eftando nef-

te dia, anno de 1147. ao romper da rnanhãa, em huma
das
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mais altas eminências da ferra daquelíe nome, fluéruando^ ,a *&

cm hum confjío mar de incertas eípcranças , e de vários., ^
1 r » a 1

Junho.
e encontrados penlamentos , aiongou a vitta peias rígoa* J

do Occeano
,
que dalli fe ddcobrem atè onde chega a

esfera dos oihos, e vio huma grande, e pod<j fola Arma-

da» que cedendo a huma rija rernpeftade , brfeava abri-

go na garganta do celebrado Tejo. Mandou I: g > f ber,

que gente era , e foi informado de que eraô lnglezes
,

traneczes, e Alemnens, que em numero de qoato zc mil

paíl ivaò do N<>rte a Lrvaate , homens de Guerra , em
foccorro dos Lugares Santos de Jeiuf^em , e que a Ar-

mada cond-iva de cento e Htenta bsx is , d' q^eera Gr.

neral Guilherme de Longa Eípada , C^pirsõ hmoío oo

íangue Real de Inglaterra , e Capito, ns principies Gui-

lherme Comi , DomLibtrche, Cbildc Roiim , e Dom
Lige! , e outros. Mandou-os logo o neflo Ri-y compri-

menear com ittençoens , e grandtzas , d;goas d» íua Real

Pcífoa e lhe mandou propor
,
que naô quiz.flYm per-

der a boa occ íiaõ ,
que fc lhe oferecia de tmpugarem

gloriofamente em obhquio , e fcmço d3 Fé aquillas

(o ças : Que fe hiaõ guerrear contra infleis
,
que alli os

tinluó mais perto
j
que o Iug2r era diífaente , mas a

cauia a meíma
;
que aquella C dade havia fido de Chrif-

caos, e ciue tambem feria tmpieza (anta purificar os íeus

altares dos ritos íupe.íticioíos de M.:foma , e teftituiílos

ao culto da verdadeira Ley. Que fe queriaõ ajudai !o na-

quclia conquiíia , apontaíícm as condiçoens
,
qne ihefcf-

ícm mais convenientes
}
porque a todas daria inteira fa-

tisfaç^õ. Admitirão os Eftrangeiros a propr lia , e sjuf.

tando-fc#faci'. mente os intereífes de huma, e outra parte,

deíembarcarão em forma militar , e fe alojarão no titio,

onde hoje vemos o Convento deSaõ Franciíco , e a Par»

roquia dus Martyres para a parte occidental da Cidade.

Oi Portuguezes tinhão feus arrayaes na parte oppofta no
lítio ,onJe também hoje vemos o MoíKiro de S^ò Vicen-

te deíòii. E julgou-fe opportuna efta Icparaçaõ de hu-

ma, e outra gente, para fe evitarem contendas entre am-
bas j c paia que a emulação excitafíe o valor, e por tf-

te moJo íe poz cílio formai áquella Cidade , fobre o blo-

queyo
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Ut:y fobredito
,
que EIRey Dom AfTonío já lhe tinha

, f pofto. Honi , e outros , Portuguezts, e Eítrangtirus co-
' meçaraõ à competência a repetir , e reforçar os comba-
tes. Quando íouberaô

,
que da parte de Sacavém ( legar

<lnas pequenas legoas diftante da Cidade para o Oriente)

lhe vinha hum poderoío ioccorro $ c foi pt ceifo ao noífo

Rey dividir o feu pequeno Exercito $ e parte ficou conti-

nuando no cerco , c com parte fahio ao encontro aos

inimigos , e no mefmo lugar , no fino , onde hoje ve*

mos o Convento das Religiofas de Saõ Era neifeo fe de-

raõ batalha , onde os nolíos , obrando proezas que ex-

cedem todo o credito, fendo muito menos em ,numero os

vencedores, que os vencidos, os derrotarão inteiramente.

Deftcs cafos lhe fuecederaõ repetidos $ continumdo jun-

tamente os aífaltos á Cidade, até que cita foi entrada , e

rendida em n. de Outubro, como em ícu lugar dizemos.

VIGÉSIMO NONO DE JUNHO.

I. A Venerável Madre Bt tzida de Santo António,

JI. Infante Dom Pedro
, filho de outro dome/mo nome.

III. Dom Affonjo Mendes , Patnarcha de Alexandria.

IV. Entra em Lisboa EIRey Dom ttltppe fegttndo de Caf-

tella ,
primeiro de Portugal.

V. Nace a Rainha Dona Marta
}
/egunda mulher , deiRey

Dom Manoel,

VI. Ifabel Pereira.

I.

VENERÁVEL Madre Brizida de Santo An-

tónio naceo em Lisboa , filha única dePays

ricos, c nobres; fendo menina, illuftradade

luz íaperior, fez roto de caftidade , e Reli-

gião , e vencendo grandes dificuldades . e

contradiçoens , recebeo o habito de Santa Bi izida no Mof-

teiro
t
chamado cm Lisboa , das Inglezinhas. Foi dire-

étor
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ctor do feu efpirito o Venerável Padre António da Con-^i* 29»

ceiçaõ, da Congregação do Evangelifta , de quem apren-
T

F

deo altos documentos de heróicas virtudes -

y
o mefmo Ve»

neravel Padre , no ponto em que efpirou , lhe apareceo

glorioío, alíegurando-lhe a fua protecção, da qual a San-

ta difcipula experimentou fempre repetidos , e prodigio-

fos effeitos ,• Faíeceo nefte dia , annodeiójf. com uni-

verfal fama de fantidade, que ainda hoje períevera muito

viva.

11. •••

Infante Dom Pedro , filho primogénito do Infante

do íeu mefmo nome , e da Infante Dona lfabel ;, foi

Condeftavel de Portugal , e Meftre da Ordem deAviZj

Sendo feu pay Governador do Reyno , o mandou foccor^

rer a ElRey Dom Joaõ II. de Caítclla nas guerras, qiu: tra-

zia com os Infantes de Aragaõ j Levou con figo dous mil

homens de cavallo , e quatro mil de pè , tudo gente tf-

colhida , em que entrava grande parte da nobreza do Rey-
no , todos com grande luzimento, e oílentsção. ElRey

de Caftclla o mandou receber cm todas as Cidades , e for-

talezas , como a íua própria peífoa. Admiou aos Hcfpa-

nhoes a bizarria , e gala do General Portuguiz, que ími

controverfia era o mancebo mais gentil-homein do itu

tempo: Andava entaõ nos dczalcis para os dizaU tcannos,

e a pouoa idade lhe realçava rr ais a gentileza , levelHda

de fingulares brios , e valor ; Poílo que naquella occaii. ô

não a teve de os moftrar
, porque fe compuzciâo as tu.bu-

lencias , que havião dado motivo à íua jornada. Voltan-

do a Portugal , toireu a fortuna ác leu pay , e deporto

dos cargos , vagou pelo Reyno , e fora deSlc , ícguido

de ftus inimigos, e perfguido denuíciias indignas de tal

Príncipe. Sercnando-le aquella tormenta , foi uítituido à

giaçadclRey Dom ArfonioV. leu Píimo , e o acompa-
nhou na jornada , e conquifta de Alcácer Seguer

, donde
partio para Catalunha , chamado dos Catalães para feu

Rcy , e de Aragaõ. Abraçou eira Empreza com pouco

confelho , e proieguio-a com defigual poder ao de íeu eo«-

Oo te n dor
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Dia 2Q,tendor, ElRey Dom Joaõ de Aragaõ , com quem teve po/r

2? fiadas guerras,- ate que o mclmo Rty [legundofe aífirma)

* ' lhe fez dar veneno. Faieceo nefte dia em Domingo, an-

no de 1467. em Granolla, povo de Catalunha , donde foi

trazido para a Igreja Cathedrai de Barcelona. Já diíTemos

delle em outro dia.

III.
•

DOm AfTonfo Mendes , Patriarcha de Alexandria
,

natural de Santo Aleixo , Arcebifpado de Évora
j

Foi Varaõ iníigne em virtudes , e letras Divinas , e

humanas , Doutor em Theologia , e Lente da Eícritu
:

ra : Entrou na-Ethiopia jà fagrado Patriarcha
,
ptlos aní

nos de 1626. onde com infinito trabalho , ardentiíTimo*

zelo , e invióta paciência fe aplicou à converíaõ daquella

inculta Chriftandade com mais efperança, que fruto, pe-

las grandes contradiçoens, que achou noEmperadordomi*
nante por aquelles tempos. Por entre grandes perigos lhe

foi precizo retirar-fe a Goa, onde morreu íantamente nef;

te dia , anno de 1656.

IV.

JCJrado finalmente Rey de Portugal, na ViNa de Tho-
mar

,
pelos três Eftados do Reyno, juntos em Cortes, EU

Rey Filippe II. de Caftella , fe verificou no meímo
Reyno huma coufa tao eftranha , e tão rara , qoe cão tem

exemplo igual em algum dos da Chriftandade j Efoi,ve-

rem-fe nelle dentro em dous annos, naô menos de qua-

tro Reys : Dom Sebaftiaõ, Dom Henrique , Dom Antó-

nio, e Dom Filippe, de quem falamos j O qual queren-

do fazer completa a fua poíTe , tratou de vir a Lisboa

,

antiga Corte , e aífento dos SereniíTimos Reys Portugue-

zes ,• E dilatando fc na Villa de Almada alguns dias , pa-

ra dar tempo às preparaçoens da Cidade
,
paífou nefte , em

que citamos, no anno de 1581. e atravelíou o Tejo em
huma Galé Real, e defembarcou junto dos Paços da Ri-

beira , em huma Ponte ricamente paramentada
,
que fc

havia
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havia prevenido , aonde o foi receber toda a Corte, e daUDia 29.

li , a civallo , debaixo de hum palio de brocado, preceden- ^

do coda a nobreza , a pè , como he coftume , chegou à*

Igreja Cathedral , onde o efperava o Arcebifpo , e Cab-
bido, e feita oração naquella Igreja, e logo na de Santo

António , voltou para Palácio por outras roas , e por

humas , e outras íe vião riquiííimos Arcos triunfaes , or-

nados de preciofas joyas , e de excelientes pinturas , e fi-

guras de vulto, com varias, e engenhofas infcripçoens:

Tratou EJÍley aos Portuguezes no tempo
,
que fe deteve

em Lisboa , com grandes demonftraçoens de agrado : Vef-

tio-fe á Porcugueza , fervia fe de Portuguezes, e os admi*

tia facilmente às audiências, e ouvia, e defpachava a to-

dos, quanto fofria o eftado das coufas j Como quem naõ
ignorava, quanto mais força tem os agrados, que as vio-

lências, para render coraçoens generoíos : Nefte mefmo
dia , em que entrou em Lisboa , entregando-lhe o Prezi-

dente do Senado as chaves da Cidade , as deu a D. Chrif-

tovaõ de Moura , dizendo: Tomad, que avós fe os devem
Indo ao Convento de Bellem , vendo aquella mageftofa

fabrica , diííe para o mefmo Dom Chriftovaõ : No abe-

mos hecho nada en el RfçurtaU Indo com toda a Corte ao

Convento do Carmo , c entrando na Capella mor, onde
eftá fcpultado o corpo do grande Condeftavel Dom Nuno
Alvares Pereira , diífe para os Fidalgos Caftelhanos , que

o acompanhavão : Llegaâ, llegad
,
que ya es muerto. To*

das eftas demonftraçoens fe encaminhavão a fe fazer bem
quifto com os Portuguezes , e a fer amado delies ; Naõ
deixaremos

,
porém , em filencio hum cazo

,
que moftra

bem a circunfpecçaõ , com que attendeo fempre, ainda

nas coufas minimas , ao refpeito , e decoro da Mageftade

Real: Eftando em huma falia interior do Palácio de Lis»

boa , lhe differaõ
, que na outra de fora eftavão certos

homens
,
que dezejavaõ darlhe hum defeante de inftru-

mentos -

y
EIRey como dezejava agradar a todos, naõ re-

geitou o obíequio , e fahio para a outra falia ,• Começa-

rão os Muíicos a temperar os inftrumentos , no que fe di-

latarão hum efpaço naõ pequeno ,• Quando já queriaõ

dar principio ao defeante, lhe diííe ElRey , com rofto

Oo ij hum
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Dia 29. hum pouco fevero : Haveis templado ? E refpondendo;

fe que íim , lhe tornou : Idtaner a wefiras cazas.
Junho,

7. de

Áhrço.

V.

NEÍledia, anno de 148 2. nafceo em Córdova a Rai-

nha Dona Maria, fegunda mulher delRey Dom Ma-

noel. Foi filha dos Reys Catholicos, Dom Fernando , e

Donalfabel, e dotada de grandes virtudes, como temos

dito em outro dia.

vi.

NOmeímodia, anno de 1730. faleceo na Villa de

Caftello Mendo da Comarca de Pinhel , Ifabel Pe-

reira em idade de mais de cento, e dez annos.

TRIGÉSIMO DE JUNHO.
I. Maria do Cazal.

\\. Morte t e tejiamento delRey deTernate.

III. Sao Gualter,

IV. Francijco Soares de Oliveira.

1.

AR1A do Cazal , matrona de Venerável me-

moria: Por morte de feu marido
,
gaitou o

refto da vida em devotas perigrinaçoens aje-

rufalem , e aos Santuários de Itália , que vi-

zitou repetidas vezes. Morreo fantiflimamen-

te na Cidade de AíTis , pátria de Saõ Francifco , e San-

ta Clara, aos quaes venerava com rerniílíma devoção : Foi

feu felice tranfito neíle dia „ anno de 1 5 6 j.

II.
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Dia 20.

II. de

Junho,

TAbarija Rey de Ternate ( hnma das Ilhas de Maluco )

foi trazido a Goa, por caufas, que naõ faõ do nof-

lo aífumpto j Na mefma Cidade fe converteo à Fé , e re-

cebeo o Baucifmo , e nelle fe chamou Dom Manóeh De-

pois , voltando para o íeu Reyno , morreo em Malaca

nefte dia , anno de 1 f45. E por não ter fucceííores , no-

meou em feu ceftamento por herdeiro a EJRey de Portu*

gai, que por mais efte titulo he legitimo fenhor daquel*

le taõ útil, como nobre Eftado.

iii.

SAõ Gualter , Dicipulo de Saõ Francifco de Aílis, foi

o fundador , e primeiro Guardião do Convento de Saõ

Franciíco da illuftre Villa de Guimaraens, por ordem ef-

pecial do mefmo Santo Patriarca, em fatisfaçaõ da palavra

que dera aos moradores da dita Villa
,
quando nella ef-

teve no anno de 1114. Foi Saõ Gualter Varaõ perfeitiff

íímo , e de ardentiíííma caridade -

}
cheyo de merecimen-

tos faleceo nefte dia do anno de 1258. e eftá fepultado

no dito Convento de Guimaraens. A fua fepultura fc vè

eminente, ao Altar em Capella própria do feu nome com
efta inferipção

Gualtert tegtt hoc Venerúbilh ofía fepulchrum.

Efta Villa o elegeo por íeu Patrono , e o fefteja no pri-

meiro Domingo de Agofto com folemne triduo, e nota-,

veis graças concedidas pelo Summo Pontífice Gregório

XIII. Por interceíTaõ defte Santo tem obrado Deos mui-

tas maravilhas.

IV.

FRancifco Soares de Oliveira i
Cavalleiro da Ordem

deChrifto, foi Governador de Villa nova de Por-

timão , e da Cidade de Silves, e ultimamente da Praça de

Sagres np Reyno do Algarve, que governou trinta annos»

Sempre
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Dia go.Scin pre militou, c fervio com geral fatisfação , naõ (6 nef-

fle te Rcyno, onde na guerra da acclamaçaõ era Capitão
Jun.io. j ç Jnfaoteria, mas em Africa, aíliítindo com a fua Com-

panhia ao Cerco, cjue os Mouros puzeraõ á Praça de Ma-
zagam. Não obftante os trabalhos da vida militar i em
larga idsde de cento e cinco annos faleceo nefte mez de

Junho, anno de 1728. na Villa de Sagres
,
que ainda

cílava governando.

RI-
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PRIMEIRO
DE JULHO.

IA

I. He creado Cardeal o Infante Dom Affonfo.

II. Entra em Lisboa o Duque de Bargança Dom Joaõ , de-

pois Rey IV. do nome.

III. Dcfcobre-Je a Ilha da Madeira : Succejfo lafiimofo de

Roberto Machino , e /inna de /Irfet.

IV. Pazes entre Dom Affonfo ll;. de Pottugal , e Dom Af
fonfo XI.

V. Gloriofa facção em Africa.

i.

ESTe dia, anno de 1518. o Papa Leaõ X.
creou Cardeal do titulo de Santa Luzia Infe-

ptifolio ao Infante Dom Affonfo , filho dos

Rtys Dom Manoel , e Dona Maria , tendo

pouco mais de oito annos , couíà, de que até

ent3Õ nao havia exemplo, e apenas repetido por Clemen-

te VII. em 1530. Trocou depois o Infante aejuelie titu-

lo pelo de Saõ Br az. Delie , já diíícmos em 2 2. de Abril,

11.

NO mefmo dia, anno d« 1639. pafTVu de Almada
a Lisboa o Duque de Bargança Dom Joaõ, pouco

depois Rcy de Portuga! , a viínar a Princeza Margarida

,

Duqueza, que fora de Mantoa, e Governadora, que en-

tão era defte Reyno : Os artifícios do Conde Duque , ar*

bitro,
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Dial. bitro, por aquelles tempos, da Monarquia de Hefpanha,

í
e

fizeraõ íahir aquelle Príncipe do retiro de Villa Viçoza,
* ' com o efpecioío Titulo de Governador das Armas de to-

do o Reyno -

y
Entendendo aquelle Miniftro

,
que nos vá-

rios açcidentes defta occupação •, poderia achar motivo

de arruinar a Cafa de Bargança , e a peíloa do Duque
,

de que muito fe temia : Alguns diíTeraõ , que íe intenta-

va a nrizaõ do Duque , ou o feu tranfporce de Lisboa a

algum dos portos de CafteUa no caio, que entráífe a vi-

fitar (como fe feppunha } as Fortalezas da barra, ou al-

gum dos Galeoehs
,
que fe achavaõ no Rio de Lisboa:

Outros affirmavão, diícorrendo com mais moderação, que

nenhuma outra Coufa pertendiaõ os Caíteltnnos com ef-

ta novidade , mais que exercitar ao Duque , na obediên-

cia aos preceitos de ElRey , e darlhe por eíle modo a

conhecer, que era fubdito j Mas , fcíTe qual foííe a ten-

ção , fempre foi erro indifcuípavel entregarem as armas

na mcfma maô , a que fe devia o Cetro , e exporem aos

olhos dos Portuguezes aquelle Príncipe, que no retiro de

Villa Viçoza, ainda que mantinha a veneração , não con-

ciliava o amor dos Nobres , e populares : Dez^rmarão,

em fim, aquellas maquinas contra o íeu mefmo inventor,

feguindo-íe eíFeitos muy contrários aos feus defignios:

Porque os Portuguezes j vendo, por efta occafiaõ , aquel-

le florecente ramo da antiga arvore dos léus Reys natu-

raes , começarão a cuidar muito deveras nos meyos da li-

berdade da Pátria , que pouco depois fe confeguio , pela

fclicíífima Acclamaçaõ do mefmo Duque j Paífou eíle

( como dizíamos ) de Almada a Lisboa , com ordem
,
que

fe lhe mandara de Madrid , de naõ entrar pelas ruas da

Cidade, nem dar outros paífos , mais
,
que na breve dif-

tancia , que vay , dfde a borda do Tejo a Palácio ; A-

qui temos outra incoherencia fem diículpa
,

qual era
,

confiar do Duque as armas do Reyno , e defeonfiar ao

mefmo tempo da fua peffoa, medindo-lhe os paífos , e as

acçoens: Entrou o Duque em Palácio, com aquella gran-

de comitiva de criados , igual à dos Reys , que fempre

tiverao os Príncipes de Bargança : Concorreo toda a No-
breza, que fe achava na Corte > e innumeravel povo , e

te dos
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todos taõ cheios de alvoroço, e alegria, que davao pa- Dia i,

tentes moftras dos dezejos
,
que lhe pulíavaõ noscoraçoensj ?!

e

O Duque , temperando os carinhos com a Mageftade,con«r
'

ciliava o amor , c veneração de todos : Chegou à faila

,

onde o efperava a Princeza debaixo do docel,e fora dei*

le lhe eftava prevenida huma cadeira ; Defcuido ( ou
malícia ) em que também fe moftrou o mào animo dos

Caftelhanos , aos quaes naõ era oceulto, que os Duques
de Bargança , quando entravaõ a falar aos Reys Portu-

guezes [ e também aos Filippes de Caftella ] ellcs os vi-

nhaõ encontrar acè o meyo da falia , e os recolhiaõ de-

baixo da mefmo docel; c nos a<5tos públicos, os metiaõ

comíigo dentro da cortina; Porém jà era certo, e notó-

rio o empenho, com que fe procurava por todos os meyos
a diminuição das prerogativas da Real Caía de Bargan-*

ça j Mas Thomc de Soufa, illuftre Cavalleiro, e antigo

fervidor da mefma Cafa , com briofa rezoluçaõ
,
pegou >

da cadeira , e a poz debaixo do docel, eoDuque,fen-
tado nella , falou á Princeza , e depois de huma pratica

breve , voltou para Almada , entre novos , e cada vez

mayores júbilos , e aplauzos da nobreza , e povo,

ih.

NO anno de 1420. foi defcoberta a famofa Ilha, cha-

mada da Madeira : Muitos tempos antes corriaõ del-

ia algumas noticias confuzas, que tiveraõ fundamento no
memorável caio

,
que agora diremos» Roberto Machino,

e Anna de Arfet , nobres Inglezes, vendo, que naõ po«

dia5 lograr , fem perigo , na pátria os fruàos do feu

amor, tratarão de fugir delia; e metidos em hum navio

com poucos companheiros , e menos prevençoens , fe fl-

zeraõ na volta ^de França. Apenas haviaõ desferido as ve-

las
,
quando os ventos lhe fopravaõ taõ contrários , e fu-

riofos
,
que em poucas horas fe engolfarão de maneira ,

que jà naõ viaõ mais que Ceo , e mar, nem íabiaõ onde

tftavaÕ , nem para onde hião ; Nefta grande aífliçaõ paf-

farão alguns dias. Eis que ,
quando menos o imagina-

vaõ, aviftarão terra , e fahindo a ella Roberto, e Anna,

Pp e ai-
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Diai. e alguns companheiros , acharão

,
que era hum Paiz

^)

e de excellentes calidades , naô pizado até-Ji de pé hu-
•* mano * A fonora melodia dos paííarinhos , o eftrondo

fuave das correntes , e o brando movimento das fo-

lhas , tocadas levemente da viração , pareciaõ vozes,

que convidavaõ aos novos hofpedes
,

para habitadores

daquella terra , a quaj mudamente ihe aííegurava o
tributo de todas as delicias

, que coftuma produzir a

natureza $ Mas elles , aííhctos em tanta folidaõ , tra-

tavaõ de tirar da terra » as couías , que ella dava de fí
,

de provimento ,
para a nova jornada

, que intentavaõ :

Eítiveraõ alli três dias Roberto, e Anna em terra , com
alguns companheiros, e os outros, em guarda do navioj

quando efte , na noite do terceiro dia, impellido de hum
fariofo traveçao, que lhe trincou a amarra > fe engoífou

outra vez no Oceano : Amanheceo o dia feguinte , mais

triíle para huns , e outros, que a mais triíie noite: Huns,

e outros fe julgavâõ perdidos ; huns no mar, outros na

terra ; Mas a tragedia, que íe reprezentava na terra, era

íem comparação^ mais deplorável , e laftimoía defde o

ponto que a belirtima Anna vio, ique faltava o navio, ca-

hio amortecida , e nunca mais tornou em íi , nem abrio

os olhos, nem proferio palavra i (6 levantando as mãos
ao Ceo, e ferindo com ellas o peito, dava claros finais

,

de que implorava da Piedade Divina o perdaõ de fuás cul-

pas. Aííim perfeverou três dias ; no fim delles , eípirou.

Ao mefmo tempo fluetuava o coração de Roberto em
hum' mar impetuolo de anciãs, e anguftias mortaes j Ne-
gou-le, em huma taò inconlolavel íaudade a toda a eípe-

ranca ide alivio , e proteílou morrer, e fer íepultado, onde

Anna o acabava de fer. Os companheiros lhe perfuadiaõ,

que em hum certo modo de embarcação
,

que jà hiaõ

preparando , íe animaíTe a falvar a vida, fe tanto a for-

tuna lhe concedeffe. Mas o animofo , e valerofo mance-
bo,, pedio de prazo finco dias, prometendo, que fe den-

tro delles eftive£è vivo, os acompanharia : Porém , que

fe fua morte fuecedeífe primeiro , lhe pedia
,
que o le-

pultaífem junto ao cadáver de Anna. Admitida a condi-

ção, íe occuparaõj aqtuHcs dias com mais fervor nas pre«

paracoens
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paraçoens da pcrigofa jornada ,• e entre tanto , naõ fa-Dia i«

zia Roberto mais
,
que chorar, e iufpirar, íobre a no-

^

e

va , fuocíta fepultura , e na menhã do quinto dia , for

achado morto , com aífombro dos que cftavão prezentes,

e jufta dor
,
que lhe cortava os coraçoens. Dcraõ logo

fepultura ao cadáver do infelice , e malogrado mancebo,

e no mefmo íitio arvorarão huma Cruz, para que fe al-

gum dia aportaífem naquella terra Chriftaõs , foubeííem,

que o eraó os que alli eftavaõ fepultados. Entregues entaõ

ao arbítrio do mar tiveraõ íobre immenfos trabalhos , o

me imo fuccefTo , que os do navio, porque huns , e ou-

tros foríõ levados por impulio dos mares ás áreas de Afri-

ca, onde os cfperava o cativeiro , e entre mizerias, e tra-

balhos , acabarão todos a vida , tendo em taõ prolonga-

do curfo de aflicçoens , o juílo caftigo da lua temerida-

de. Deites homens naceraó as noticias
,
que diíTemos da

nova terra, a qual a diligencias do Infante Dom Henri-

que, foi defcoberta nefte dia, por Joaõ Gonçalves Zar-

co , Cavalleiro da Caía do mefmo Infante. Havia-fe já

deícoberto a liha , chamada de Porto Santo, e deíia fe di-

vizava, a grande diftancia, huma mal diftinta eícuiidaõ.

Faziaõ fe vários juízos , nacidos mais de temor, que do
acerto: Os vapores groços, que relpiravà a humidade do
terreno

, pareciaõ nuvens de feya catadura : Os pene-

dos
, que cercavaõ a coita , le reprezentavão gigantes : O

bramido das ondas, que nelles quebiuvaõ , fazia crer ,que

alli era o fim do mundo, e o principio dç>a!gtm: horren-

do Caos ; Por todas eílas dificuldades cortou o valero-

fo Capitão, e mandando pôr a proa naquellc íitio, che-

gou a elle felizmente , e le conheceo com a evidencia

dos olhos , fer verdadeira terra , não íó habitável , mas
deliciofamente aprazível, e feitil.

IV.

NEfte dia, anno de 1340. fe ajuftaraõ na Cidade de

Sevilha pazes perpetuas entre os Reys Dom Af-
fonío IV. de Portugal , e Dom Aífonfo XI. de Caftella-

íendo efte , o que as folicitou
, pelo aperto , em que fe

Pp ij via,
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Dia i. via, da invazão dos Mouros

,
que já começavaõ a entrar

nf Pe l*s loas terras , e pouco depois foraõ vencidos na fi-

J mofa batalha doSalado, tm que teve grande parte o nof-

òu/br
k ^cy P°rtuguez > como em outra dizemos.

v.

NO mefmo dia , anno de 1J41. fahio Dom Rodrigo

de Caftro da praça de C,afim com cento c oitenta

lanças, e proporcionado numero de infantes , e deo

improvifamente fobre mais de fincoentâ aduares de Mou-
ros, c depois dehuma leve rcíiftencia , os poz em temero-

faconfuzaõ, e precipitada fugida. Rebanhou quinze mil

cabeças de gado menor , mil camellos , duzentos bois , e

oitenta pefíoas , ecom efte dcfpojo íe fez na volta de Cla-

rim ,• Recobrados
,
porém , os Mouros à vifta do noíTo

pouco poder , e unidos brevemente em grande numero,
nos começarão a cercar por todas as partes , com fúria taõ

dezefperada, que a troco de matar, naõ receavaõ morrer;

Por todos os lados era vanguarda para a noífa gente , a

qual com repetidas cargas , e vigorofis voltas da cavallaria

foi rebatendo à cada paíTo novas, e furiofas fortidas , e af-

fim hia ganhando terra aos palmos , fem alguma turba-

ção, ou defordem • Caminharão em combate fucccíTívo

cinco legoas (naõ era menor a diftancia ) fempre com fir-

meza inexpugnável, c iem outra perda mais que a de dous

foldados, e poucos feridos, ficando mortos dos Mouros
mais de oitenta

;
Entrarão finalmente gloriofos , e triun-

fantes com toda a preza pelas portas de C,afim; Foi efte

hum dos mais galhardos fucceíTbs
,
que em Africa logra-

rão nofTas armas : Porque era marcha taõ dilatada , íe con-

fervou acometido deimmenfa multidão de Mouros, o nof-

fo pequeno efquadraõ , como fe fora huma torre portátil,

taõ forte nos peitos dos defenfores, como outras em para;

peitos, e muralhas.

SEGUN-
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Dia 2.

Julho.

SEGUNDO DE JULHO.

I. Principio
f

culto , e invocação da Ptzitaçaõ de N. Senhora,

nas Cazas da Mtfericordia.

H. Principia a vida rendar no Convento de N. Senhora dos

Remédios de Campolide.

III. Lança/e a primeira pedra no Convento dt Santa Momca
de Goa.

IV. Cia , Rey Mouro , e depois Chriflão , e Religtofo.

V. Fernão Lourenço. Homem de grande animo.

VI. Celebra fe o cazamento delRey Dom Pedro 11. com a

Rainha Dona Marta Sofia Ifabel.

Vil. Toma poffe João Gonçalves 'Z.arco >âa Ilha da Madeira,

e fe diz nella a primeira Miffa.

VIII. Tem principio o fegimdo cerçu de Alcácer Seguer.

i

ESTE dia fe celebra na Igreja Catholica a Ví-

íitaçaõ da Virgem Maria „ Noíía Senhora a lua

prima Santa Uabel. O Pontífice Urbano VI.

inftituhio cfti fcfta no armo de i 3 8 8 EIRcy

Dom Manoel auçnvntouo ftu culto impetran-

do da Sé Apoftolica celebrar -fe nefte Reyno com o rito de

Duplex mayor , e deu com muita propriedade a meíma in.

vocação às Igrejas das cazas da Mifericordia deftesReynos.

11.

NO mefmodia, anno de 1721. fedeu principio â vi-

da reiigiofa regular da Ordem da SantifTr.na Trinda-

de no Convento de noíla Senhora dos Remédios de

Campolide, junto à Cidade de Lisboa , fugeito ao Ordiná-

rio, de que foi fundador, e dotador Manoe! Gomes de El-

vas , fendo fua primeira Prioreza, a Madre líabêl Maria das

Montanhas, que veyo com mais três Religiofas do Con-
vento
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Dia^o. vento de Santa Martha de Lisboa principiar a forma regu-

T
í
e

lar do novo Morteiro ; e na tarde deite dia íe lançou o ha-

bito às primeiras Noviças , cujo a&o honrarão com a lua

prezença a Rainha noiTa fenhora , e asíenhoras Infantes,.

iii.

NO mefmo dia , anno de 1 606. Dom Fr. Aleixo de Me-

nezes, da Ordem de Santo Agoftinho, Arcebifpo de

Goa, Primaz , e Governador da índia, lançou a primeira

pedra no magnifico Convento de Santa Mónica de Freiras

Agoítinhas da mefma Cidade. Naõ ío em toda a índia , mas

em toda a Azia naõ ha outro Convento de Religiofas pro-

feíías , e nenhum da Europa o excede na forma , e perfei-

ção Religiofa.

IV.

NA batalha do Campo de Ourique , alem de outros

Reys Mouros , cjue flcàraõ monos , foraô dous meti-

dos ao grilhão , chamados Jcaz, e Cia , os quaes EIRey D.

AfFonfo Henriques mandou levar a Coimbra, onde então

eftava a Corte, e fe fervia delles por oítcntaçaõ , queren-

do confervar vivos, nos defpojos daquella iliuílre vitoria,

os trofeos do feu valor , e para que foubtífem os Mouros,

queatè os feus Reys eraõ efe^avos dos Portuguezes. Eia ce-

lebre por aquelles tempos a fama de Saõ Theotonio , e as

fuás virtudes, e maravilhas taõ conhecidas, e veneradas,

que porellas, c pela fua doutrina, c muito mais pelas fuás

oraçoens, foraõ os dous Reys pouco a pouco entrando no
conhecimento da verdade , e finalmente fe converterão

á Fé, e o Santo os bautizou , fendo feu Padrinho o mef-

mo Rey Dom Affonfo, o qual nefte dia fe veftio de ga-

la, e toda a Corte fez o mefmo , e no meyo de ambos

( veftidos também luftrofamente ) os conduzio à Igreja
j

No bautifmo ficou Joâz com o feu nome, c ao outro fe

poz o de Giraldo , em obfequio do Santo do mefmo no-

me, que entaõ florecia também em Portugal: ElRcy lhe

deu logo liberdade , e lhe aífinou renda proporcionada

para
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para o fuítento , c luzimento de fuás peífoas ; Poucos an-Diai.

nos depois ie rezolveraõ ambos a ferem Religiofos , e com
T

.,

e

effeito foraõ recebidos no mefmo Mofteiro de Santa Cruz,"*

onde Joaz foi promovido ao Sacerdócio, e Giraldo nao

quiz paífar da esfera humilde de Converfo , e nella fer-

vio a Deos muitos annos, Com grande fervor , dezejan»

do recuperar nos dias, que lhe reftavaõ de vida 0$ mui-

tos
,
que perdera antes da lua converfaõ -

y
Deo em fim fin-

guiares provas de que ella fora verdadeira , e juntamen-

te do muito
,
que a mediação dos Varoens Santos he po-

derofa para allumiar peccadores , por mais cegos
,
que

cftes fejaõ, e por mais deíyiados, que andem do caminho
do Cco. Morieu Giraldo nefte dia lautamente. Naõ fi-

cou em memoria o anno. De Joaz diremos no dia aque^-deMo,

pertence.
vembro*

V.

FAzendo viagem para a índia o Vice-Rey,Dom Fran-

cifeo de Almeyda com huma poderofa Armada de

vinte, e duas velas, como jà diífemos em outra parte. Ao*** de

dobrar do Cabo da Boa Eíperança , carregarão os pilo-

tos tanto para a parte do Sul
,
que fe viraõ , quazi o pri-

midos da neve, e tao atados do frio, que naõ podiao aco-

dir às faynas da marinhajem , nem baftavaõ a lançar dos

navios a neve. Dobrado já o Cabo , fuecedeo hum ca-

io digno de eícritura : Nefte dia , anno de ijo6\ ao pôr

do Sol , fobreveyo improvifamente huma grande rajada

de vento, que fez , ou desfez a vela de hum navio de que

era Capitão Diogo Corrêa, em pedaços , e arrojou trez

homens ao mar. Dcftes, perecerão dous , hum , porém,
chamado Fernào Lourenço , tanto que furgio aílima da

açoa , levantou hum braço para que o viífem , e Jogo a

Voz, dizendo, Que mandajfem ter tento tielle até a menhã
do dia feguinte , porque atê entaõ fe atrevia a nadar•. Aífim

o fez , como o diííe , e ao outro dia foi vifto , e recolhi-

do ao navio
,
provando íeguramente fer homem de gran-

de coração , e de alentadiílimos efpiritos , e também de

quanto he utií a arte c!c iaber nadar.

VI.
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VI.

NO mefmo dia, anno 1687. fe celebron cm Heidel-

bcrg, Corte do Sereniffimo Príncipe Filippe Guilhel-

mo, Conde Palatino do Rhim , Eleitor, e Archi-

thezoureiro do Império , o cazamento dos Sereniílímos

Reys de Portugal Dom Pedro II. e Dona Maria Sofia Jfa-

bel de Neubourg , filha do mefmo Príncipe , reprezen-

tando a peííoa de ElRey , o feu Embaxador extraordiná-

rio, Manoel Telles da Sylva , Conde de Villarmayor , dos

Confelhos de Eftado,e Guerra, GentiMiomem da Came-
ra., e Vedor da fazenda. Foi recebido o Conde Embaxa-
dor naquella Corte com íingulares demonftraçoens de

nplauzo, e aceitação j Dando Suas Altezas Eleitoraes cla-

ras, e repetidas provas da grande eftimaçaõ
,
que faziaõ

defte Real conforcio; Precedeo fempre o Embaxador em
todas as funçoens a Sua Alteza Eleitoral , e aos Príncipes,

feus filhos nas entradas, e lugares ; Tratamento, que os

Príncipes Eleitoraes fó coftumavaõ dar aos Embaxadorcs do
Emperador, e que atè entaõ fenaõ havia concedido a ou-

tro algum de alguma tefta coroada. Na tarde do dia pre-

cedente, publicados já, e ratificados os defpozorios delRey

com a Sereniííima Princeza, lhe foi o Embaxador beijar a

ínaõ publicamente , como a fua Rainha, e fenhora ;S. A.

Eleitoral o veyo efperar à primeira porta ( como jácoílu-

mava em outras vifitas) e dando-lhe a roaõ direita, e as

entradas, o conduzio a huma falia principal do Palácio,

armada ricjuiíTimamente, na qual fe viaõ os retratos dos

Príncipes da caza Palatina, e aliados delia, entre os quaes

precedia em lugar, e ornato, o de ElRey Dom Pedro II.

de Portugal. Eftava a|nova Rainha debaxo de hum rico

docel, e da parte direita ( fora delle ) a Senhora Eleitriz

e Príncipes de ambos os íexos, e da outra pane a Cama-
reira mor, eAyas das Princezas, Guarda mor, e Damas.

O Senhor Eleitor conduzio o Embaxador até a tarima,

e beijando efte primeiro a mão à Rainha , fe íeguio Sua

Alti-za Eleitoral a darlhe os parabéns, c moflrou também
nuerer lhe beijar a maõ , o que a Rainha naõ coníentic,

c lo-
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c logo fe feguiraõ a Senhora Eleitriz , c mais Príncipes

,

Dia 2«

a fazerem a rnefma demonftraçaõ ; Depois delles fe fçl
de

guiraõ a beijar a mão â Rainha a Camareira mor , e Da-
^Ulh°'

más* com a diferença aos Portuguezes , de naõ porem o
joelho no chaõ, o que fe naõ faz em Alemanha, nem ao
Emperador

?
A ellas fe fegniraõ os Cavalleiros Portogue*

zes, Gentiz-homens , c Pagens , e depois deJles os Ca*
valietros da Corte. Na noite do mefrno dia entregou o
Embaxador à Rainha a joya, que EíRey lhe havia raan»
dado, dignifíima, por leu valor, e perfeição, da gran-
deza , e generofidade de tão excelfo Monarca. Na rnef-
ma noire & reprezentou em Palácio huma Comedia can-
tada , peio eftilío das Seranatas de Itália , em que fe com-
petirão a doçura , e fuavidade das vozes , e o luziménto
c riqueza das galas: Era o titulo, UlifTeia,- e o argnmen-
to a fundação de Lisboa, com bizarras allegorias, diri-

gidas as fauftas acclamaçoens, e devidos aplauzos à nova
felice alliança , entre as Cafas Palatina , e Portugneza..

Na tarde deíl:edia,em que eftamos , entre asíínco; e as
féis horas,fe achou toda a Corte na Cappclia Real dos fenho-
res Príncipes Eleitores,- O Embaxador, e toda a fua famí-
lia lançarão novas galas, e libres , havendo lançado ou-
tras na primeira entrada , humas , e outras luzidiflimas.

Eftavaõ na Capella mor dous Sitiaes de riquiíTimo broca-
do?, e mais a baxo duas cadeiras da parte do Evangelho.
Occupou a Rainha o Sitiai da mão direita , e o Embaxa-
dor o da efquerda, e os Senhores Eleitores as duas Cadei-
ras, e os Príncipes, e Princezas tomarão lugar da parte

da Epiftola. Sahio logo da Sacriftia o Bifpo Coadjutor do
de Spra

, reveftido de Pontifical , e entregando-lhe o Em-
baxador a procuração que tinha de EIRey para aquelle

a&o
,

fe celebrou com grande foleranidade, na forma da
Igreja. Aíliílirao a efta , c às outras fnnçoens da Embaxa-
da mais de quarenta Príncipes, e Princezas da mais efcla-

recida nobreza de Alemanha, que concorrerão de varias,

e remotas partes , huns públicos , outros disfarçados.

Qa vii.
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da
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.

- ?

Efcoberta a nova Ilha no dia precedente, fahirãV

f ncfte a ella João Goníalves , e feus companheiros, .

e logo acharão as fcpulturas dos dous Amantes injSclices,

e a Cruz
,
que ainda perfeveravà arvorada, cuja vifta ex-

citou em todos huma enternecida faudade. Alli fe diffe'

no meímo dia a primeira Miíía , e não ceítavão os novos

Defcobridores.de darem graças a Deos
,

pela mercê
,
que

lhe rizara , em lhe facilitar a entrada de hum Paiz taõ de*

iiciofo , onde fe podiaõ edificar muitas povoaçoens , e

Templos para utilidade dos homens , e gloria do mefmo
Deos. Tomou João Gonfalves poííe da nova terra , em
nome de EIRcy de Portugal , e lhe deu o da Madeira, pç»

lo grande numero de grociííimas arvores, que nclla achou,

as quaes , levantadas âs nuvens, moílravaõ , que haviaõ

tido defde a criação domuiado o feu primeiro nafcimen-

to ,• As aves, e outros brutos terreftes, de diverias caftas,

fe deixaváõ tomar à mão
,

que em fim naõ conhecião

ainda a condição dos homens, na qual andaõ iempre de

companhia os afagos, e os perigos -

y
Pelo tempo, íefoi

a Ilha enriquecendo com povoaçoens nobres, a que pre-

zide , como cabeça das mais , a nobililTima Cidade do

Funchal , onde afliftem os Bifpos , e os Governadores

;

Tem a Ilha dezoito legoas de comprido, e finco de lar-

go , e difta de Lisboa cento e Íincoenta : Participa de be*

nignas influencias, de ares falutiferos, e de frutos, e fru-

tas excellentes: Naõ fecria nella bicho algum venenoío.

He regada de íincoenta ribeiras, e de quatro mil fontes :

Teve cento e íincoenta engenhos de aííucar mais fino , e

mais feleíto , que o da America •> Confeguio Joaõ Gon-

falves por efta notável empreza merecidos prémios , e

deixou clara, e copiofa fucceflaõ ,• Procederão delle por

baronia , e cazamentos vinte c quatro Cazas Titulares

de Portugal, e outras, que ícm Titulo, naõ faõ menos
iliuítres.

VIII,
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Dial.

VIII de
V J *

Julho,

^ O mefmo dia , anno de 1459. aíTcntou o$ feus ar*
rayaes íobre Alcácer Seguer EIRey de Fez j Havia-

(e retirado, íeis mezes antes , com grande perda , do pri-
meiro citio, e agora, dezejando recobrar

, cornaP»aça,
a reputação

, e vingar juntamente a injuria recebida
,

ajuntou taô exceflivo poder de gente de varias Naçoens,
quecobriaõ os montes, e innudavaõ os campos,- Succe-
deo

,
cine ncftc mefmo dia , em que o Exercito fe poz

íobre a Praça
, chegou ao porto delia huma nào , em que

vinha de Portugal Dona Ifabd de Caítro, mulher do Go-
vernador Dom Duarte de Menezes : Podera-fe duvidar
com razaô

, fe convinha introduzir aquella íenhora em
taô notório perigo

, qual era , o em que emaô íe acha-
vao todos, fendo-lhc fácil voltar , fem elle , na mefma
nào: Mas a generola matrona, inflamada igualmente em
bnofas chamas de valor, e amor , rezolveo

,
que queria

dezembarcar
, e ; ou morrer

, ou vencer ao lado de feu
mando; Acodio eíte com hum bom numero de Cavai-
leiros, e a pezar de grande contradição, foi conduzida
à Praça

;
em cuja defença teve grande parte , aííim pelo

esforço varonil
, com que animava aos faôs nas occaíloens

dos combatet, como pela piedofa caridade , e incançavel
diívelo

, com que curava , e aííiíria aoi feridos , e en-
fermos.

QjJ'j TER-
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TERCEIRO DE JULHO.

I. S. ToJobeu , Arcebtfpo de Braga,

II. Os Santos Mnciano , e Paulo MM.
III. Intenta EIRey de Fez -recuperar a Praça de Arztlla , e

retira-fe derrotado.

IV. Abre-fe no mar huma efpantofa bocca defogo.

V. Trasladação fegunda do corpo da Rainha Santa Ifabel.

VI. Pazes entre Portugal, e França.

I.

A M Tolobeu, Varaõ de tida Santifíima, por

íuas excellentes virtudes, c grandes letras foi

eleito Arcebifpo Primaz ; e depois de gover-

nar aquella Igreja muitos annos , renunciou a

dignidade, e veílio o habito deSaõ Bento no
Mofteiro de Saõ Martinho de Liviana, em Afiarias, cjue

entaõ edificava Saõ Toribio, Monge da meíroa Ordem, e

alli , entregue a contemplaçoens altiílimas , todo efquecir

dodeíi, e das couíasdtfta vida , e todo faodofo da eterna,

acabou ditofamente. Celebra-le nefte dia a íua fcfta no Ai *

cebifpado de Braga.

II.

NO mefmo dia , anno de 308. em Capara, Cidade an-

tiga da Província Interamnenfe conírguiraõ a coroa

do martírio por meyo de atrociííimos tormentos os Santos

Muciano, e Paulo.

N
HL

O ànno de 1 y 1 6. veyo EIRey de Fez iobre a Praça de

Arzijla , com cem mil homens eícolhidos , e bem ar-

mado*.
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mados, e por efpaço de feffenta dias a combateo foriofa- D*?3-

mente, com todos os inftrumentosde expugnaç õ , de que
jU

]}T

fe uía em caíos íemelhantes : Era Capitão delia Dom Joi.õ

Coutinho, que depois foi Conde do Redondo , c fe dilpoz

â defenfa com fingular valor , ebriofa refolnçaõ: O mef-

mo hzeraô todos os Portuguezes, que fe achavaõ na Pra-

ça, cm que entrarão muitos da primeira nobreza: Do ap-

pellidode Mafcarenhas , fe achavaõ neila quatro irmãos,

Domjoaô, Dom Nuno, Dom António, D. Manoel : Re-

petiaõ oí Mouros , e reforçavaô cada dia as baterias, e os

aíTaitos, com obítinada porfia ; Mas rechaçados vaieroía-

mente pelos defenfores , e diminaidos em grande parte pe-

lo eítrago que recebiaõ , c faltos já de mantimentos , c

muito mais de animo , íc puzeraõ em retirada nefte dia , no

anno referido ; E Dom Joaò lhe fahio com hum bom nu-

mero de cavallos, e os foi picando na retaguarda, matan-

do, e cativando muitos.

IV.
-

^T O mefmodia,emSabbado, annode 1638. feabrio no

t| mar, huma para duas legoas dediftancia da Ilha de S.

Miguel, defronte do monte, chamado das Camarinhas, ha-

ma elpantola bocca de fogo, fem que o pezo das agoas, ain-

da que em altura de cento e ííncoenta braças ,
pudeíTe opri-

mir, ou rebater aquella impetooía fúria ; Com a mefmadef-

pedia, por entre vivas chamas , e negras cerraçoens
,
pedras,

arca, e sgoa, levantando tudo atè as nuvens. De quando cm
quando arrojava penedos de taõ eftupenda grandeza

, que

pareciaõ montes, e lévantando-os em altura de três lanças ao

ar, tornavaô a cahir na própria bocca, donde haviaô íahido;

E muitas vezes ao cahir, íe encontravaõ com outros, que fo-

biaõ, e fe defpedaçavaó huns, e outros com horrendo eftron-

do : Andavaõ palmados , e atónitos os moradores da Ilha,

temendo
,
que aquella bocca voltaííe contra ella , e a tragaf-

fe de hom boccado j Mas quiz Deos, que fe desfez, e extin-

guio nomeímo fitio, emq fe abrira, fem outro damno, mais

qoe ode infinitos peixes, que o mefmo fogoaíToo, ou cozeo

dentro na agoa, e o mar arrojou às prayas.

V.
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V.

A Cabado o magnifico, e Real Templo de Santa Clara

de Coimbra, queozelo, devoção
, e Magcftadedel-

Rey Dom Pedro II. defte Reyno mandou edificar para ncl-

)e fer pofto , e venerado o incorrupto corpo da Rainha

Santa Ifabe! , fuaafcendente ; c depois de fagrado o mefrao

Templo pelo Bifpo Conde de Coimbra j Dom Jonõ de Mel-

lo; fe fez por ordem da mefma Mageítade, nefle dia , anno
de 1696. a íegunda trasladação do mefmo corpo da Capei-

la, onde eftavadepo fitado no novoMoítciro de Santa Clara

para a tribuna da Capella mayor da nova Igreja , lendo le-

vado em folemniflima Prociífaõ peies Bifpos de Lamego,
Miranda, Portalegre, Guarda, Vizeu, c Leiria , a que prezi-

dia o Diocezano de Coimbra , todos veftidos Pontificalmen»

te, debaixo de hum rico palio, em cujas varas pegavaõ os

titnlos da Corte ,
que EIRey mandou aiíiftir a eíle a&o , o

qual fe fez com a grandeza, pompa, e íolemnidade, com
29. de que fe havia feito o da primeira trasladação, coroo diremos

Outubro, no fendia.

VI.

NEÍlc dia , anno de 1641. reynandoem Portugal EU
Rey Dom Joaõ IV. fe publicarão pazes

,
pelos Reys de

Armas, nas praças principaes da Cidade de Luboa , entre

Portugal, e França, e por ferem certas, e úteis, fe fefte-

jaraô com três dias de laminarias.

QUAR-
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Dia 4,

i QUARTO DE JULHO.

h Lança-fe a primeira pedra na Igrefa do Bqfpitai àt Me-
nino Deos na Cidade de Lisboa.

II. Sete Mártires em Marrocos.

MI. Santa Ifabel , Rainha de Portugal,

IV. Parte de Arrochella para Lisboa a Rainha Dona Maria
francifia Ifabel de baboya t

I.

AUGUSTISSIMO,e PiiífimoRey de Portugal

Dom Joaõ V. noflb fenhor , acompanhado
dos Infantes feus irmãos, o fenhor Dom An-
tónio , c o fenhor Dom Manoc! a e de muitos

títulos da fua Corte , e caza Real , lançou nefte

dia de 171. i. a primeira pedra com muitas, ediverfas mo-
edas de ouro , fabricadas no mefmo anno , no edifício da

Igreja , e Hofpital do Menino Deos da Ordem Terceira de

S. Franciíco de Xabregas. Com eímolas adquiridas pela

mefma Ordem continuarão as obras, com a grandeza , e

magnificência , com que fe vê a mefma Igreja , a qual pela

íua perfeição , forma de architectura , e pela excellente , c

varia pedraria , de que toda fe adorna t
he huma das fermo-

ias de Lisboa. A ij.de Março de 1737. íecollocou nella

a miJagrofa imagem do Menino Deos , Patrono da Ordem
Terceira, e Titular da Igreja, levado em folemniííima pro-

ciíTaõ
,
que acompanharão com tochas, EIRey Dom João

V. noíTo fenhor , oPrincipe noífo fenhor, e os íenhores In-

fantes Dom Pedro , e Dom António j fendo ComiíTario o

Padre Fr. Jeronymo de Bellem , e Miniftro da mefma Or-

dem Dom Diogo Fernandes de Almeida , dos Condes de AQ
fumar , depois Principal da Santa Igreja de Lisboa.

II.
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. 11.

Eftc dia , anno de 1 5 8/. confeguirão em Marrocos X

palma do martírio , cm confiífaõ , e defenfa da noíía

"
. ;

^ Santa Fi , Francifco da Eíperança , natural da Pra-i

çadeMazagao, Simão de Freitas, e António daSylva, da

Villa de Setnval, Domingos deGouvéa, e Francifco Gincs;

da Villa de Monção , Amaro Gonçalves da Villa de Cola-

res , e João de Pariz. Forao feus corpos trazidos a Portu-

gal no anno de 1 641, e collocados na Capella de S. João

Capriftano da Igreja de S. Francifco da Cidade de Lisboa,

onde Ía5 venerados, eviftos osfeus corpos inteiros , muito

alvos, echeirofos.

•

III.
<

SAntalfabel , Infante de Aragão, Rainha de Portugal,

e por fuás efclarecidas virtudes , chamada, a Rainha

Santa, foi hum clariífimo eípelho de altas perfeiçoens a

todas as mulheres: Adonzellas, viuvas, e cazadas. Cri*

ou»fe em cafa de íeu avò Dom Jayme , Rcy de Aragão,

chamado o Santo > e com a raiz corefpondeo a flor

;

Foi Santa deíde menina: Aos oito annos jà rezava o Of-

ficio Divino todos os dias , e os gaftava em outras ora-

çoens, e devoçoens, que fazia com admirável fervor. Je-

juava com grande frequência, e ufava de outros rigores,

e mortificaçoens , vivendo na Corte, como em lxuma ai-

pêra folidaõ ; Muito medida nas palavras , modefta nas

acçoens, infigne na humildade, e defprezo de fi mefma ,

e alheya das delicias , e vaidades do mundo , fò tratava

de fervir , e agradar a Deos. Refplandecia íingularmente

na caridade para com os pobres , com os quaes repartia

largas efmolas, com grande gofto de feus pays , que ad-

miravão em idade tão tenra tanta propençaò âs virtudes.

No citado de cazada , deo novas , e excellcntes liçoens

aos que fe fogeitaõ ás fantas leys do matrimonio. Soube

repartir, e empregar com ajudada proporção o amor de

Deos, e o das creaturas , nos termos, em que eltc he li-

cito.
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D

de
cito , c aqnelle heróico. Em obzeqoio de Deos, fe en- ^4*

regava toda a perennes exercícios de oração, e mo»tifica T ..

ça j
i

tíi) oblcquio dâscreatgras ie dilvelava íucançavei, ja

nas boas direcç ;ens do governo particular da caía , e

família: Já nas do publico do Reyno: Jà na reformada

vida deiRey , feu Mando: Jà no enfino dos criados: ]á

na criação d >s filhos; Era , a toda a luz , hum tranfumpto

perfeito da Mulher Forte ; Mulher de preço incftimave!.

Naô comia ociofa o feu pai), porque com as fuás Damas
gaitava muitas luras do dia em cozer, e bordar, para o

ornato dos Altares:' Nem o comia (ó
t
porque o repartia

comos pobres- Aos ricos eííimava , como a Vaffallos

,

aos pobres amava como a filhos j Muiras 7ezes lhe la-

vava os pca , muitas lhe curava as chagas $ acçoens

,

que o Ceo acreditava com cfínpendos milagres 5 Ao ta-

cto das fuás mãos defapareciaô as enrermfdadcs , os Rios

cm íeu obfequio íufpendiaô as correntes , o dinheiro íe

convertia cm rozas., fe affiin o pedia a óccaííaô pari cc-

culur os difpendios j Grandes fazia em cfmoilas , e nao

menos cm fumptuol3S fabricas ; Erigio , e engrand.ceo

com magnificência verdadeiramente fUa! o nobiliífímo

Mofteiro dr Santa Cara de Coimbra ,• Na mefma Cida-

de fundou hum Hoipital. Deu em Lisboa granciofos prin-

cípios ao Convento da Religião da Santiflima Trindade,

onde fundou a primeira Capella da Concciç: õ de Nofía

Senhora. Nas Y tilas de Leiria ( V;!!a era enraõ ) ; c Alen-

quer edificou igrejas, e n-s mtimas VilLs , e em outras

<io Reyno fundou Hofpitae^ , e Caías par,; mulheres con-

vertidas, attendendo com vigilante providencia ao remé-

dio de humas , e outras infcrmidadts , da alma, c do

corpo. Logrou a fingular graça íobre tantrs } de (cr

pacificadora de Príncipes diícordes : A expeiienc-a o pro-

va , e o aprova a Igreja no Officio Divino, que fe reza

no feu dia. Nalcendo, Écreaoc a tempeftade, que conia

deshita | entre feu pay , e icu avo j No decurfo da vi-

da, atè a morte
,
profeguio na m^fma empreza , com re-

piriçaõ taõ continuada
,
que parecia , que íó para efte fim

nafeera em tempos taô belicolos. Contenderão naquella

Idade com EIRcy Dom Diniz, íeu irmão, o Infante Dom
Rr Aríon.
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Dia 4. Aífonfo , e feu fiiho herdeiro, também Dom Affonfo

f~ do nome , e do fobrenome o Bravo , excitados ambos

da anciã de Reynarcm , em prova de que prevalece n ío-

bre os vínculos da natureza , os cftiminos da ambição

^

Por muitas vezes fe aviftaião com Exercites formados^

c eftiverao a ponto de darem baralha: Outras tantas aco-

dio a Princeza da paz, e interpondo o feu reípeiro, ajj-

dado de palavras fuaviííimai , cie arnorofis ternuras, e,

muito maia das Tuas oraçoens a Deos , desfazia os nubla-

dos da ira , e tornava em laços de amor os ameaças da

guerra; Com fcleciííimo fncccíío feienou as que ft levan-

tarão entre os feus : Com o mefmo as dos feus com os

eílranhos, e as dos eílranhos entre fi $ Romperão a fer-

ro, e fogo os Reys , feu marido , e, ânuos depois , feu

filho contra osdcGafteJia Dom Fernando IV. e D<m Af-

fonfo XI. Em outras muitas occafioens fe puzrâo em ar-

mas huns contra outros , os Príncipes
,
que dominavaò

no reftance de Hefp?,nha j Mas a todas *s paires sco-

dio a noíía candidiíTima Pomba , e em todas difpcz, ou

plantou , com boa mao o fempre verde ramo da oli* ei-

ra : Nos feus últimos annos, naô duvidou comprar a paz,

a preço da proptia vida $ Morreo ( como logo dire-

mos ) na Villa de Fírremcz
,

pacificando dous Exercites,

já poftos em batalha • E aífim veyo a morrer no feu of-

ficio. E que direi daquella guerra, que no fexo mais fraco,

faz a impreíTaõ mais forte? Merecia a Santa Rainha, por

fuás excellentes prendas, e virtudes, todas as attençoens

de feu Marido ; Mas eítc
(
qnc a amou muito nos prin-

cípios ) vagou depois- cegameore contra a-, fantas leys da

matrimonio ; Teve muitos filhos de di&recres mulheres,*

Aqui deu iíabc! clariíTí ma> provas de prudência , e paci-

ência, e de huma Mageírade, verdadeiramente ferenifii-

ma , no meyo de tantas turbaçoens ; Levava com ale-

gre roílo os deívios, e os deíprezos , e, negando fe ao

fentimento das Íu3i ofFcnças , fò as de Dee>s íhe fçriaõ o

coração ; O dezejo de reduzir aqueiia alma , que ama-

va , como a própria, lhe fazia multiplicar as lagrimas,

c as penitencias, e finalmente veyo a confeguir o que de-

zejava: Porque cahindo EIRcy em íí, e no conhecimen-

to
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to dos íeus erres , emmendou a vida , e fe aplicou aos Dia 4,

exercícios da virtude. Sérvio muito para cfte efeito h°m TUnf
fucceíío admirável. As dezatençoens delRey deraõ ouía-

dia a hum criado, para que fe atreveííc a fugerir lhe, que

fe notava na Corte , o agrado , com que a Rainha tra-

tava ao feu Efmollerj Taõ fortes faõ os eftimulos da in-

veja em hum homem
, que fe não lembra , ide que hà

Deos! EiRey , com grande diferedito do feu entendimen-

to , tratou de caftigar , como culpa verdadeira , aquella

mentirofa fugeftaõ: Mandou dizer a certos homens
,
que

trabalhavão em hum forno de cal , que IançaíTem nelle

a peíToa, que no dia íeguinte lhe levaífe hum recado feu,-

Mandou no outro dia com hum recado aos mefmos ho-

mens o innocente Efmoller -, No caminho ouvio eíle,

paíTando por huma Igreja , tocar à MhTa, entrou a ou*

villa, e no fim delia, fahio fegunda, depois terceira , e

ouvio as três ; Entretanto , havendo parlado jà algumas

horas, dezejando EIRey certificar-fe do fuecedido, man-
dou pelo primeiro criado, perguntar aos mefmos homens,
fe fe havia executado a fua Ordem ? Entenderão elles, que

efte era o final , e o lançarão no forao -

9
AíTím fe tro-

carão as fortes a favor da innocencia, por Divina diípo-

zição , e cahio o preverfo impoftor no mefmo laço, que
armara j Foi efte cafo muy celebrado entaõ, e o fera em
quanto durar o mundo. Tempos adiante cahio ElRcy em
huma doença mortal na Villa de Santarém ; E a Santa

Rainha íe empregou com verdadeiro amor em o fervir

até a morte, e o fervio com admirável paciência, e conf-

tancia j Depois acompanhou o corpo ate o Mofteiro de

Odivdlas, onde jaz fepultado, e lhe fez celebrar fump-
tnofiffimas exéquias, e , pela alma , lhe mandou aplicar

muitos íuíFragios , e repartio largas eímolas , a que ajun-

toa ai peras penitencias, e fervorofas oràçoens ; Também
pela mefma caufa , de aliviar a alma de feu marido foi

a pè em romaria a Santiago de Galiza : Nas aras do San-

to Apoftolo , fobre ardentiíTimas preces , fez a mais rica

orferta , que alli fe havia vifto até entaõ : OíFereceo hu-

ma coroa de ouro, guarnecida de pedras preciofas, e ou-

tras muitas joyas, e peças de ouro , e prata, e riquiífi-

Rr ij mos
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Dia 4. mos ornamentos. Voltando a Portugal , entrou em tercei-

íe ro eftado a fcr exemplo ás viuvas ; Veftio o habito de

Santa Clara, cingio-fe com hum cordão , e nefte traje

perfeverou todo o reftantc (da vida : Era cila cada vez
mais regulada, e mais perfeita: Ajuftou a íua cafa , e fa-

mília aos eftillos de hum Convento dos mais reformados:

Pvepartio as fuás rendas de maneira
, que mais eraõ dos

pobres , e das Igrejas , cjue fuás : Eftendeo os jejuns a

quafi todos os dias do anno 5 As oraçoens, e devoçoens,

a todas as horas do dia, c noite, rezervando muy pou-

cas para o deícanço: Os exercícios da contemplação nsõ

lhe impediaõ os da caridade: O feu mayor empenho era

remediar a pobreza, e com os que eraõ juntamente po-

bres , e enfermos, fe efmerava mais: Como mãy os ama-

va , como enfermeira os fervia : Procurava com ííngular

diívello desfazer ódios , fazer amizades , cortar efeanda-

los, plantar virtudes : aíTíftia quafi fempre no feu Moftci.

ro de Santa Clara , vendo iníignes exemplos de fantida-

de , e dnndo outros ainda mais iníignes ,• Alli fe quiz fa-

zer Freira , mas peíToas prudentes , c timoratas a defper-

luadiraõ deita rezoluçaõ, por íer cm prejuízo dos pobres,

aos quaes naõ poderia remediar , fe dimitiíTe as íuas ren-

das de íi. Contentou-fe com a profiçaõ
,
que fez da Re-

gra de Terceira fecular do Seráfico Padre Saõ Francifco.

Achando-fe já muito cheya de annos , e muito mais de

achaques, lhe chegarão as triftes noticias de huma nova
guerra entre feu filho, e feu neto, efte, Rey de Caftel-

la , aquelle de Portugal j eftavaõ jà com as armas nas

maõs ,
quando a Santa Rainha chegou , e logo introdu»

zio , e eftabalcceo a concórdia entre ambos; Mas a pre-

ço de huma vida de preço ineftimvacl : Porque fatigada

do caminho , e muito mais da aflição, em que a puzeraõ

eftas diffençoens , entre prendas tanto do feu amor, ef-

tando em Eftremoz , rendeo dentro em poucos dias , o

ditofo efpirito, recebidos todos os Sacramentos, e lecrea-

da com vizoens celeftiaes , nefte dia, em quinta feira,

anno de 1
3 3 c>. com feífenta e finco deidade.

IV.
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Dia 4:

IV. de
Julho.

Romptas com Real magnificência as prevençoens

neceiíarias para a jornada , que a nova Rainha de

Portugal , Dona Maria Francifca Ifabel de Saboya , havia

àc fizer da Arrcchella a Lisboa , fahio do Palácio ( on-

de então aíliftia) em homa cadeira de tella verde, acom-

panhando-a em outra , a Duqueza de Vandome$ Hia a

cadeira da Rainha debaixo de hum palio, cujas varas le-

vavaõ os Magiílrados da mefma Cidade , fazendo àla de

huma , e outra parte a cavallaria , e infanteria da guar-

nição, rodeando a cadeira a pè, toda a mais Corte. Che-
gou a Rainha ao Bargantim , onde fe defpedio da Du-
queza íua Avó com ternuras, e faudades , a que a obri-

gavaõ a eíheiteza do parenteíco, e o amor da criação. O
Duque de Novaylhes Governador da Arrochella , acom-
panhou a Rainha até a Capitania , e toda a Armada a

recebeo com repetidas íalvas ; confiava ella de dez na-

vios de Guerra, e finco de fogo , de que era General o
Marquez de Rouvigni j A Capitania jogava oitenta pe-

ças de Arteiharia de bronze , e tinha de guarnição fete-

centas praças. Eílava ricamente adereçada a Camera , em
que a Rainha veyo , e a refpeito da Guerra , pouco an-

tes declarada entre França , e Inglaterra , deu EIRey da

Gram Bertanha falvo conduto ,
porque não íuccedeífe ter

a Rainha na viagem a menor perturbação. Fcz-íe a Ar-

mada á vela ncfte dia , em Domingo , anuo de 1666.

QUIN-
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D.iar

julho.

QUINTO DE JULHO.
I. Nafce o Infante Dom Fernando t filho delRey D. Manoel,

II. Najce o Infante Dom Pedro ,filho delRey D.Joaõ V*

III. Padre Manoel Rodrigues Leitão,

IV. Parte de Lisboa huma Efquadra naval contra os Turcos,

i.

ESTE dia, atino de 1507. nafoeo na Vilia

de Abrantes o Infante Dom Fernando , filho

quinto de EIRey Dom Manoel, e da Rainha
Dona Maria, aquero osmefmos Reys puze-

raõ o nome em memoria, e obfecjuio de feus

pays
,
v por fer EIRey , filho do Infante Dom Fernando , e

a Rainha, filha delRey Dom Fernando o Catholico.

11.

NO mefmo dia , anno de 1 7

1

7» em fegunda feira
,
pelo

mcyo dia , nafceo no Paço de Lisboa o fenhor Infan-

te Dom Pedro , filho delRey de Portugal Dom Joaõ V. nof-

fo fenhor, e da Rainha Dona Marianna de Auftria ; e fe

feílejou com as coítumadas Reaes demoníhaçoens de aplau-

fo , e alegria.

iii.

O Padre Manoel Rodrigues Leitão da Congregação do

Oratório, foi natural de Lisboa , Meftre em Artes

,

Doutor em Cânones , e Leys , Collegial do Collegio Real

de SaÕ Paulo daUniveríidade de Coimbra , e na mefma
Lente proprietário das cadeiras deClementinas , de íexto,

de Decreto , Dezembargador da Relação do Perto , da Caza

da Suplicação, e dos Agravos, Deputado doConfelho da

Rainha , Propor das Capellas delRey Dom Aífonlo IV.

^^ Ouvi-
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Ouvidor do Priorado do Crato , e Vereador do Senado d^ Dl* 5-

Lisboa: Não aceitou o lugar de Deputado da Meza ^^
Tulho.

Conciencia, e Ordens , nem osnos mayores, que lhe fo-

laó offerecides , mas largando os que oceupava , e os gran-

des reípeitos, e valimentos que tinha na Corte, trocou a

Toga fenáforía pela humilde Roupeta da fagrada Congre-

gação do 0;ãto< io de Lisboa , qoe entaõ ptincipiava , t foi

íingular ornamente? dcíla ; e porque ElRèy Dom Pedro li.

continuava a fetvjr-fV delle, depois de Cong;gado, em
negócios féculas , de que havJ3 fugido , aceitou de boa

vontade hir fundar no Porro, por ordem do Venerável Pa^

dre Bartholomeu d > Quental , 3 Cnza do Oratório daqueU

la Cidade, o que confeguio felizmente, e foi o primei-

ro Prepozito da mefma Caza, e no efpíritna! , e temporal i

íubio com muita brevidade a grandes augmentos. Dizen-

tíolhe hum.i peííoa
,
que aquclla grande obia fe devia c >•

da à íua diligencia, e virtude ,• Relpondeo: Também ater-

ra com o efterco leva frutos , eu nau fou mais
,
que hr.m vil

inílru<r?eKto. Todas fuás recostas eraô fentenças, e dieta-

mes difcretos , verdadeiros , efprrituaes -

y
e de muitas ha

Catalogo impreíío. Compoz ,• por ordem da Corre ,
o gran-

de , erudito , e excelíente livro : 'Tratado Analítico , e Apolo'

getko
t &c. em defeafa deíle Reino, e repoíla a Dom Fran-

ciíco Ramos de! Manzaio
,
que tinha efeito contra o pro-

vimento dos B fpados de Portugal. Naõ aceitou as Mirrai

deGoa, Bahia, e Porto; nem o fer Meftre, e ConfeíTor

daPrinceza Dona líâoel Joftfa /'primogénita dc!ll-y Dom
Pedro II. Foi fabio , virtuofo , defembaraçado ; Amigo da

juftiça, da verdade, da raz.iõ
; Inimigo jurado da litonja,

da vaidade, dos bens terreno». Cheyo de muitas, e boas

obras faleceo na Cidadedo Porto, neíledia, anno de 1691.

IV.

O^occorro naval
, que o Papa Clemente XI. pedio a

EIFvey Dom Joaõ. V. noíío fenhorcontra os Tuicc,
que citiavaô a Ilha deCorfu, partio do porto de Lúboa
nefte dia áo anno de 17 16. e fe compunha de nove navios;

féis de guerra de íincoenta ate oitenta peças , hum de fo-

g*>>
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Julho.

Dia ç. ao, outro para krvi<- de heloiuí , e huma Tartana arma-

da em guerra para as expediçoços
,
que íe ofFereceíferr:, com

dujS mil íeteceatas fincoerrta e huma praças. Foi por Co-

mandante General defla eíquadra, o Almirante da Arma-

da Real, Conde doP%io, per Almirante o Conde d S.Vi-

cente
,

por Fiícal o Coronel Pedro de Soufa de C ftíi'o-

branco. Por dar gofto a EIRey , fe embarcarão n cita ef-

quadra muitos Cavalíeircs, e títulos , e muitos ofíít:iaes re-

formados Antes de partir çíia efqitaçra, a forão ver, e entra-

rão em algumas nãos, Suas Mageftades , e Altezas, o Car-

deal da Cunha, muitos Caval!eiros, Monfenhor Bichi, e

Monfcnhor Firrau , Núncios , Ordinário, e Extraordinário

de Sn Santidade , depois Cardeais da S. I. R, e todos ricaça

fatisfeiros da boa qualidade deilas,e da gente que as guar-

necia
,
que toda foi cicoíhida das tropas Reaes. Com a

chegada deita eíquadra , e das outras auxiliares , aencoi-

porar-tfe com a Armada Veneziana , levantarão <}i Tur.

cos o cicio da Pi aça de Corfu , cm que tinhão perdido trais

de vinte , e íioco mií homens, e íe rlzetaõ à vta cm 24.

de AgoPto com a íua Armada, íem que a dosChníuos *

pudeííe alcançar
,

por mais que o pertenderaô para pele-

jarem com elía , e a dcítruirern , como fizeraõ no ântiò

19. de lepuinte ,e diremos ena outra parte.
Julho.

ó ' r

SEX-
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Dia 6.

de
^§»^>^><)S>^5»^>«!* ! ><§i»<6S»^>«S^«S5>«§§»

juiha

-SEXTO DE JULHO.
I. Soror Magdalena da ReJurretçaÕ.

II. Entra Dom Chrtflovaõ da Gama na Ethtopta em Soccor-

ro do Emperadui'

III. Duarte Brandão,

1.

^|
MADRE Magdalena da Refurreiçaõ , Reli-

giofa do Morteiro de Santa Clara da Villa

da Caftanheira , filha dos primeiros Condes,

e padroeiros da meíma Villa, eMoftciro, Dom
António de Afaide , c Dona Anna de Távo-

ra ', foi adornada de todas as *iitudes religiofas em g-áo

eminente , e muito favorecida de Deos com admiráveis

prodígios na fua vida, e morte, que teve nefte dia, an-

no de 1630.

, 11.

NO anno de 1541. fe achava Dem cftevaõ da Ga-
ma , Governador da índia çomhuma podrrofa Ar-

mada no Eftreiro do Mar Roxo , no porto de Maçuâ
,
que

pertence aos Eftados d > Emperador da Ethiopia , chama-

do vulgarmente o Prefte ]oaõ : Alli lhe chegarão Em-
baxadorts do meímo Emperador , cjue entaõ era chama-
do Athanâ Sagad j o qual lhe pedia foccorro com gran-

de inftancia, cm razaõ de íe achar quafi de todo dcfpo-

jado do leu Império, por EiRey deZeila, que havia íi-

do Vaflallo (eu , e agora , ligado com o Gram Turco,

lhe fazia dura guerra : julgou Dom Eítevaô, que convi-

nha à reputação das íuai Armas , e ao credito da Naçaõ
Portugueza foccorrer a hum Principc Chriftaô

,
períegui-

do , e amigo dos Reys Portuguezes ; e em conícquencia

dtíle acertado difeurfo , lhe mandou logo quatro centos

Ss Portu»
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Dia 6. Portogaezes efcoihidos, â ordem de ff a irmão Dom Chrif-

^e
t >vaõ da Gama , com oito peças de arteiharia , e bom

•J
u

° namero de armas, e muniçoens : Partio Dom Chiiíloiaõ

daquelle porto nefte dia anno de 1541. ofTerecendo-íe

de boamente , elle , e 0$ companheiros , íacrihcando-fe

vereiro. *a huma taõ diíHcukofa , c perigoía emprc2a
p
fem outro

'«^''fim , ou utilidade, mais qne a defença da Fè , e o credi-

Agofto. to do nome Portoguez -> Fazemos memoria dos princi-

meimo P'^
08 ^e^a expedição

, porque a elle» le feguiraõ notáveis

mez. progreííoi
,
que diremos nos dias a que pertencem,

hl

DUarte Brandão , Portugucz , foi Cavalleiro de

grandes forças , agigantada cílatura , e de íin-

gular valor. Viveo em Inglaterra , onde Duarte , Rty
daquelle Reyno, o recebeo com grandes eftimsçoens , e

o fez General de huma Armada contra Francezcs , dos

quaes confeguio grandes vistorias. Sendo convidado cota

outros Cavalleiros , e chegando mais tarde, c achando; os

primeiros !ug2res occapados , tirou hum punhal , e o pre-

gou na meza diante de íi , dizendo : Aqui onde eu eflou he

a cabeceira , e quem o contradtjfer , tire o punhal
y
ao que

todos calarão. A viílando-fe 0$ Reys de Inglaterra , c Fran-

ça , comeo com ambos à mefma meza. Querendo tftes

Reys em hum dezafio julgar o direito do grande Ducado
de Guiayna , foi Duarte Brandão eleito por parte do de

Inglaterra , mas naõ teve efeito odezafio. Cazouerr; In-

glaterra com huma lenhora muito illuftre,e rica. Foi Ca-

valleiro da G ar rotea , e veyo de Inglaterra armar Caval-

leiro da mefma Ordem aEIRey Dom Manoel
,
qne o fez

feu Confelheiro de Eflado , e muitas honras , e merecz. Dei-

xou illuílriíííma defeendencia neftc Reyno , onde falecco

petos annos de 1 5 11.

SETI-
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Dia 7.

de
Julho.

SÉTIMO DE JULHO.

I. Frey Pedro da Covilhã , Trimtarh,

II. Dom Confiantmo de Bargança.

III. Batalha de Cajhllo Rodrigo

1.

ESTE dia, anno de 1498. padeceo pela Fé

de Chriíto Frey Pedro da Covilhã , Portu-

guez , Miniftro do Convento da SantiíTima

Trindade de Lisboa, companheiro, eConJ
feííor de Vaíco da Garaa. Foi o primeiro,

que depois do Apoílolo Saõ Thomè , celebrou o Sacri-

fício da MifTa , e pregou o Evangelho, e por elle derra-

mou feu langue na índia Oriental.

11.

Om Conftantino de Bargàrça, quarto filho de Dom
Jayme Duque de Bargarça,e Guimaraens, e de fua fe-

gunda mulher, Dona Joanna de Mcndoça ,• Foi ornado de

execilentes partes , e prendas, dignas de leu Real íangue:

Sérvio alguns annos o officio de Camerciro mor de EiRey

Dom Joaô III. o qual o mandou a França por feu Em-
baxador extraordinário

,
para em nome do mefmo Rey

íer Padrinho de hum filho de Henrique II- e nefta fwnçaõ

fe houve com fmgular prudência , e luzidiffima oftenta-

ção. Chamou-íe Luiz o novo Príncipe , e leu Pay o fez

logo Ducjue de Orleans, mas naô viveo mais
,
que hum

anno, e nove mezes: Foraõ Padrinhos ElRey Dom Jnaõ

III. e Hercules de Efte II. Duque de Ferrara , e Madri-

nha, Maria de Lorena , Rainha viuva de Efeocia. De-

pois, governando o Rtyno a Rainha Dona Catharina,

e o Cardeal Dom Henrique , na menoridade de ElRey

Dom Sebaíliaõ, fc efeufaraõ de Vicc-Rcys da índia doas

Ss ij Fidal-
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Dia 7. Fidalgos com publico defprazer da Rainha, c Cardeal. Ef-

^e tranhou Dom Conftantino aquella renitência , e faian-

J °* do ao Duque feu irmão , lhe diííe : Agora que e/lei ho-

me i engettarao tfio , fora eu de muito boa vontade à índia

por fervtço de Deos , e de EIRey. Aceitaraõ-lhe a pala-

vra , e elle aceitou o emprego, Tem requerer ventagens,

nem mercez. Governou a índia com univerfal aceitação,

e coníervou o Eftado na reputação , que tivera no tempo

dos mais inflgnes , e famoíbs Vice-Reys. Conquiftou a

Cidade de Damaõ , e as terras adjacentes , e as unio ao

Eftado , e hc huma das partes dclle , que ainda hoje lo-

gramos. Caftigou a EIRey de Jafanapatão , e nefta em-

14.de pésiA fe tomou o celebrado Dente , de que em outro lu-

Ouiubro.g ar falamos, que deu motivo àquella acçaõ nobiliííma,

de que também falamos no mefmo lugar. Voltando a

Portugal, lhe orTcreceo EiRey Dom Sebaftiaõ o governo

da índia por toda a vida
,
que era hum certo modo de o fa-

zer Rcyj Masjà os annos, e os ttabalhcs lhe não daváo

1 ugar de aimitir a orTerta. Mandando depois o mefmo
Rey D. Sbilliaõ para Vice Rey da índia aofamoío D. Luiz

de Ataide $ Além da inftrução , que lhe deu por eícrito

ii. de ( de que fizemos menção em outro dia ) lhe diífe de pa»
Março, lavra, ao partir : Hide , e governai como- Dom Conftantf

no. Foi obra fua a Nào Chagas , ou Confiantina , -ílim

chamada do feu nome , e porque a fez á fua cuíU
y
Foi

Nào ( le fe dá ventura nas coufas infenfiveis
)
por extre-

mo venturofa: Porque trouxe a feu dono da Índia a Lif-

. boa com profpera viagem , que fei a primeira que fez ;

Depois levou de Lisboa à Índia quatro Vice Reys
,

paf-

fou dezafete vezes o Cabo da Boa Esperança , durou , e

fervio mais de vinte e finco annos. Cazou Dom Conltan-

tino cem D:>na Maria de Menezes , filha de Dom Ro-
drigo de Mr-llo , primeiro Marquez de Ferreira , e naõ

teve íucccílaõ. Faleceo nefte dia , anno de

N
III.

! O mrfmo dia, anno de 166*4, confeguiraõ os Por-

tuguezes huma famofiífima vitoria : Era pouco nu-

merofo ,
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tnerofo , hum , e outro campo , mas foraô taes as circunf Dia?,

taucias occorrentcs na batalha, que realçarão íummamcn-, °j

te a gloria dos vencedores. Havia Dom Joaõ de Auftria

perdido a batalha do Canal (por cuja caula fe via toda

Cafttlla coberta de lagrimas, e lutos) e o Duque deOfu-

na, antigo emulo de Dom Joaõ de Auftria
,

pertendeo

emendar aquella infelicidade , e diverrir aquella dor , fa-

zendo na noífa Província da Beira , alguma eftrondofa

operação. Com efte penfamento intentou expugnar a Vil-

la de Caftdlo Rodrigo: Porque, ainda que na realidade,

era de pouca importância , os Cafteihanos , por aquellc

tempo vendiaõ nas fuás gazetas qualquer pobre aldeã, que

entravaÕ
,
por huma populofa Cidade. Juntou

, pois,

quatro mil. infantes , fetecentos cavallos, nove peças de

artelharia , quantidade de muniçoens , e grande numero de

carruagés ; E quando menos fe eíperava , amanheceo
fobre Caftello Rodrigo, que achou fem mais defenfa, que

huma muralha antiga, porém íituada em terreno eminen-

te , e defenfavel. Era Governador da praça o Meftre de

Campo, António Ferreira Ferrão, foldado de conhecido

valor , mas fem mayor guarnição, que a de cento c flnco-

enta foldados. Por efta defigualdade , fe perfuadia a arro-

gância dos inimigos, que lhe feria muito fácil aquella

conquifta. Formarão logo baterias, ederaõ principio aos

aproches com grande calor, combatendo por varias par-

tes a praça , e, aberta huma brecha, lhederaõ por eila

repetidos, e vigorofos afta! tos. Mas os defenfores obran-

do maravilhas , rechaçarão outras tantas vezes os Ímpe-

tos dos Cafteihanos , Porem não podia fubíiftir muito

tempo a faa conftancia, por ferem tão poucos , e dividi-

dos em tantas partes , e fempre os mefmos em continuo

difvello , e perigo de dia , e de noite ,• Naõ ignorava Pe*

dro Jaques de Magalbaens Governador das Armas daquel-

la Provinda, o eftado da praça, e fentia vivamente
,
que

fe perdeííe aos feus olhos fem lhe intentar o foccorro;

Mas efte fe reprefentava impoíTivel
,

pela grande falta,

que havia na Província de gente , e muniçoens, incitado

porém, em tamanhaconftcrnaçaõ, do ardentiííimo efpiri-

to de que era dotado , ajuntou tumultuariamentc dous

mil
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Dia 7. mil e quinhentos infantes

, quafi todos auxiliares , c or-

T
í?
6 denanças , c quinhentos cavallos , e duas peças de artelha-

ria, e com efte limitado poder fe fez na volta de CafteU

lo Rodrigo ; Era precizo empregar logo aquellas forças em
alguma operação, naõ fó pelo aperto da praça, que naõ

fofria dilaçoens, íe não também, e muito mais pela falta

de mantimentos , tão extrema, que , nao chegando o paõ

de munição para aquelle dia, foi neceífario ao Medre de Cam-
po Manoel Ferreira Rabello pedir aos foi dados do feu ter-

ço ametade de hum paõ, que cada hum levava, para fec-

correr outro terço, que marchava fem elle ; Obedecerão

os foldados , com promptidaõ , e alegria, e neíta acç:õ

deraõ huma nova prova do muito, que a Nação Porcu-

gueza ( fingular nefta parte, e entre todas) fabe,ecoftu-

ma fofrer os difeomodos, c trabalhos da guerra. Logo na

manhã feguinte atacou Pedro Jaqucs com aquelle pequeno

troço improvizamente o quartel do Duque deOfuna , com
tanta refoluçaõ, e tanto ardor , que em brev^iímo efpaço

foraõ os Caftelhanos desbaratados , e poítos em huma tor-

pe ,e precipitada fugida. ODuque naõ íótemerofo, mas

atónito na vifta.de tamanha fatalidade , naõ tratou mais,

que defalvar a fua pcífoa [como fez] em traje diíílmulado,

paliando o rio Águeda , naõ fem grande trabalho , e peri-

go. Ficou na campanha toda a infanteria inimiga , e a ma-
yor parte da cavallaria , as nove peças, as quinhentas car-

retas ,etoda5 as muniçoens , e bagagens, e a Secretaria do

t>uque com os íegredos mais Íntimos da fua oceupação;

Morrerão mil , e duzentos , em que entrarão quatro Meiires

de campo , e outros oíficiaes, e Dom Joaõ Giron , filho il-

legitimo do Duque de Ofuna : Os mais ficarão prizionei-

ros. Da noífa parte nao houve perda de confideraçao ,

que foi a ultima , e mais relevante circunftancia das q~ue re-

alçarão a gloria deite dia.

OITA-
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OITAVO DEJULHO.
I. Parte Vajco da Gav>a ao de-fechamento da lnd:a.

II. hrey Sebajhaõ da Conceição,

III. Ayres Bat bofa.

IV. tetnaÕ Mendes Pinto,

Dia 8.

de

Julho.

I.

ESTE dia em Sabbado, atino de 1497. paf-

tio Vaíto da Gama da barra de Lisboa a

defcobrir ,
por mares nunca de antes oave-

ÍSJIJ gados , a remotiííima região do Oriente j Em-
preza, que os homens mais Sábio* reputavão

impoífivel i Mis vence impoílíveis hum coração valerofo,

c deftemido! Com três navios, de que craó Capitães o

mefmo Vafco da Gama , c fea irmaõ Paulo da Gama , e

í\ico!ao Coelho , e Cento e íetenta companheiros, ledeo

principio áquelia taõ inceita, como perigoía navegação,

Concorreo na delpcdida , àa prayas de Bcllcm grande

numero de nobreza , e povo. Alli foraõ infinitas as la»

g<irnas dos que hiaô, e dos que ficavaõ , naíeidas da fau-

tiade , e do temor, e dos vários , e triftes penfamentos

,

que naturalmente occorriaõ em caio taõ novo. Eftreme-

ecraõ le o» coraçoeni de huns , e outros , ao tempo que

os marinheiros , defpregando as vèl^s , deraõ a íua cof-

tomada lalva de Boa Viagem j Os qu« ficavaõ em terra

alongavaõ os olhos pela* ondas , cm feguimento dos na«

Tegantcs j Eftes , naô os podiaõ apartar da amada Pátria,

c huns , c outros eftavaô como atónitos, em profunda,

c medrofa íuípcnçaõ , atè, que a diftancia feparoo as vií»

tas, naõ aílim os coraçoens.

.'

11.
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Dia 8.

de II.
Julho.

FRey Sebaftiaõ da Conceição , natural da Villa da

Certa , foi Religiofo de exaéta obfcrvancia na fua

Religião de Carmelitas Defcalçoi, na qual foi Meftre de

Filolofía , e Theologia. Prelado em vários Conventos da

fua Ordem, Provincial nefte Reyno, e ultimamente Ge-

ral da Família Carmelirana Defcalça em toda a Heípa-

nha, cuja dignidade deixou no anno de 1714. No fexe-

nio do fea governo fundou o Convento de Saô Joaô da

Cruz cm Honúveros nai próprias cafas , em que eft- glo-

rioío Santo havia nafeido. Depois íe reftituhio a efte Rey-

no , c no Convento de Carmelitas Defcalços da Cidade

de Évora faleceo nefte dia do anno de 1733.

iii.

AYresBarbofa, natural de Aveiro» homem infignemen-

te grande em letras humanas : Sendo moço , eftu*

dou cm Salamanca , depois com dezejo de mais laber paf-

íou a Florença , onde rezidio alguns annos , tendo por

Meftre so famofo Angelo Policiano , e por condicipulo

a Joaõ de Medíeis, depois Summo Pontífice com o no-

me de Leaõ X. Douto fingularmenre naslingoas Latina,

e Grega , voltou à Pátria, e delia a Salamanca , onde te*

ve por companheiro ao celebre António de Nebnxa , c

ambos fe empenharão no defterro da barbaria de Helpar.ha,

na qual eítavaõ por aqacllcs tempos , ou íepultadas , ou

mudai a eloquência Latina , e Grega. Enfinou Ayres Bar*

bofa naquella Univerlidade mais de vinte annos: Ao prin-

cipio, leo Rethorica: Depois juntamente daas Cadeiras de

Latim , c Grego, e foi o primeiro que enfinou a lingoa

Grega cm toda Heípanha , razaõ , porque lhe chamavaõ
por antonomafia o Grego : Na mel ma lingna o teve p< r

Meftre o famofo André de Rezende. Compo?, e impri-

mio excellcntes obras cm verfo , e profa , c hc llngnlar

entre todas , os Comentários, que fez ao Poema de Ara*

tor, Cardeal Hcfpanhol , em que fe moftrou Filofofo , e

Theo-
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Theologo ínllgnc. Foi finalmente (voltando a Portugal ) Dia .8.

Meftre dos Infantes Dom AfTonfo, e Dom Henrique, fi- ,7^

lhos delílty Dom Manoel. Depois Te retirou á lua Pa-

tria.onde faleceo ncfte dia,anno de 1530. No de 1540.

fe tresladaraõ feus oííos, para a Capella
,
que fundara de

Noíía Senhora do Defterro na Freguezia de Santo André

da Villa de Efgueira.

IV.

FErnaõ Mendes Pinto , foi homem de ííngular me-
moria j e de engenho ííngular, e de vaíliíiimas no.

ticias , adquiridas nas fuás tão celebres perigrinaçoens
,

que ihe adquirirão fama eterna, e univerfal cftimaçaõ en-

tre os mayores Príncipes da Azia , e da Europa. Nafceo

em Montemor o Velho, e foi pagem do Duque de Avei-

ro Dom Jorge , e o mefmo Duque o favoreceo muito

para paíTar honradamente à índia , onde difeorrendo por

muitas partes, foi treze vezes cativo , e vendido dézafcte

vezes : Voltando a Portugal ao tempo
,
que governava

a Rainha Dona Catharina, e naõ coníeguindo o premio,

que elperava de frus trabahos , fe retirou à Villa de Al-

mada , onde elereveo o notável livro das fuás perigrina-

çoens , no qual ( como afjfirmâo graves Autores) andou
muy diminuto no que refere das grandezas da China , e

cio Japaô , e de outros Reynos do Oriente. Entrando Fi-

lippe 11. em Portugal o tratou com muitas eftirraçoens,

e lhe fez mercês, e goftava muito de o ouvir. Morreo na

mefma Villa de Almada, nefte dia, anno de 1583.

Tê NONO
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Dia 9.

de

Julho.

NONO DE JULHO.
I. S. Brijfos ,Bifpo, e Mártir.

(
II. Dom Pedro

y
Conde de Barcellos

,filho delRey D. Diniz. ,

II f. Franci/co Barreto , Governador da índia.

IV. Gafpar de Monterroyo mata de hum golpe huma grande

Jerpente.

V. Maravdhoja peara
,
que fe achou napraya de Ceilão.

VI. Celebra-fe o cazamento delRey Dom Joaõ V. dePortw

galcom a Rainha Dona Marta Anna de Âujhia.

1.

AM Briííos , Portoguez , natural da nobre Vil-

la de Mcrtola .Bifpo de Évora, Cidade capital

da Província do A!emtejo:Perigrinou por mui-

tas deHcfpanha , em obfequio da Fé, t utili-

dade efpiritual de infinitas almas : Ao ponto,

em que padecco martírio, fevio que alua voava ao Ceo
em figura de Pomba: PaíTou ao logro da Coroa immortal

neíle dia, anno de 300. imperando Diocleciano, e Maxi-

miano.

11.

DOm Pedro, Conde de Barcello , filho natural delRey

Dom Diniz , e de Dona Gracia , mulher de conheci-

da nobreza, foi dotado de excellentes prendas, de valor,

generofidade , ediferiçao, de que deu ciaiiííimas, repeti-

das p ovas. EiRey leu pay o fez General da Beyra , e Mi-

nho nas guerras, que por aquelle tempo houve entre Por-

tugal , eCaftella, e por vezes derrotou as tropas inimigas

com defigual poder , mas com esforço fuperior. Acredi-

tou o feu engenho cultivando as Muzas com merecidos

aplaufos do melhor Poeta daquella idade, como bem fe

infere de huma das mandas do feu teftamento, em que dei-

xa
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xa a íen cunhado \ Rey de Caítella

t o livro das fuás Canç.ões. Dia 9è

No que refpiandcceo, mais a fua grande erudição, foi no f
Q

livro das linhagens, que da creaçaõ do Mundo deduzio asr
U °*

deHefpanha atè feu tempo , e a elle deve a mefma naâ
eftarem fepultadas nas cinzas do efquecimento, tantas, e

taõ illuíhes memorias. Foi fenhor de muitas terras em Por-

tugal , Conde de Barcellos , e Alferes mòr do Reyno: Ef-

cureceo algum tanto a fua fama , feguindo as partes do
Infante Dom AfFonfo ,feu irmão, nas difcordias

, que teve

com EIRty leu pay : Por cuja cauía defpojado de todos

íeas eftados , e póftos , fugio para Caftella , donde depois

foi chamado, e reftituido por EIRey
,
que de novo lhe

deu o cargo de Mordomo morda Infante Dona Brites , de-

pois Rainha de Portugal. Cazou o Conde três vezes , e

B3Õ teve íucccflaõ. Faleceo neftedia, anno de 13 74. Jaz

no Mofteiro de Saõ Joaõ de Tarouca da Ordem de Cifter,

e no anno de 1634. aberto o Ataúde, fe vio com efpanto

dos prezentes a compaginaçaõ incorrupta de feus oílos , e

a grandeza de fua eftatura
,
que medida attentamente conf-

tava de onze palmos , e meyo.

iii.

FRancifco Barreto , illuftriflímo Cavalleiro por cálida-

de , merecimentos , e acçoens de que deu fingulares

provas, lendo Capiraõ de Baçaim , e mút3Ò mais fendo

Governador da índia, no reynado delRey Dom Joaõ III.

Foi prudente, valerofo , liberaliííimo , e hum dos melho-

res Governadores do mefmo Eftado. Profeguio [ contra o

que geralmente fecoftuma] as conquiftas , e emprezas,

que leu anteceffor havia principiado , e lhe poz gloriofo

fim , e tambem às que intentou de novo , com fatisfaça5

publica , augmento , credito, e utilidade daquelle Eftado,

e da fazenda Real. Era muito activo, e prompto em foc-

correr , já empeífoa, já com navios a milicias ,e munições

aos Cipitaens dâs Fortalezas , e das expediçoens que proje*

ítava
;

pelo que fe coníeguiraô muitas vitorias , novas For-

talezas, e maravilhofos fueceífos das armas Portuguezas.

Acabado o tempo do feu governo no anno de 1558. voltou

Tt ij para
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Efàfí* para Portugal , onde foi Gtuetal das Galés. , No reinado

jjj
cklRey Dom Sebaftiaõ intentou-íe dividir o governo do

^ Império da Azia em três porçoens, Índia, Monomotapa,

e Malaca, com Governadores diftintos , independentes, e

iguaes na dignidade , nas. insígnias , e ordens $ e fe no-

meou para Governador de. Monomotapa, e conquiftador

das iuas Minas , a Francifco Barreto, o qual neceííitado, e

obediente cede o. em obfequio do* feu Príncipe , e da íua

pátria, e aceitou o governo de huma das três partes, de-

pois de as ter governado todas
}

e com patente de Gover-

nador ,e Capitão General, partio de Lisboa com tresnáos,

que levav&õ mil homens de armas , e em que entra-

vaõ muitos Fidalgos, e Toldados, que haviaõ militado em.

Africa j e pudera ( fe coubeífç nas nàos)Jevar muita mais

gente

,

:
que fe ofTerecia de boa vontade , fó pela voz, que

corria:, de que hiaõ a conquiílar ouro. Chegado Francif-

co Barreto a Moçambique ; depois de domar ao. Rey de

Patê
,
que havia facodido a vaífalagem devida a Portugal

;

com mais navios , e gente, camelíos, e cavallos, e mais

petrechos convenientes para a guerra , e para ,as Minas,

a noventa legoas entrou pelo rio de Cuama , e pofto em
Sena , no forte de Saõ Marçal , havida licença do Empera»

dor de Monomotapa para paíTar às Minas de Butua , e

Manchica ; e vencidas muitas oppoíiçoens de innumcra-

veis Cafres ; Como eílas lidas, e marchas eraõ penezas à

noíía gente, r.jhia morrendo alguma j o Padre Francifco

Monciaros, jezuita ( acujas diípcfçoens, por ordem Real

hia fugeito o Governador) injuítamente o increpou de

continuar no intento da conquifta $ o que fez com tanto

furor, e ameaço, que Franciíco Barreto fentido da immo-.

deftia , e injufta aceuzaçaõ daquelle Padre, fem outra al-

guma enfermidade , em dous dias , entre anciãs , c lufpiros

morreo nefte dia, anno de i 573. vindo-lhe a morte dende

lhe devia vir o coníelho, e a confolação. El Rey Dom Se-

baftiaõ fentio fummamente a fua falta • e nas Reaes honras

fúnebres, que mandou fazer quando chegarão a Lisboa

aquelles illuítres oífos , moílrou quanto apreço fazia detaõ,

entendido , valeroío, e magnânimo Cavalleiío. .,-

JV.



DIÁRIO PORTUGUEZ. 333
Dia 9.

IV. de

Julho.

SEndo Francifco Barreto, Governador da índia, man-
dou huraa Armada em foccorro delRey de Cinde, o-

pnrnido entaõ dos Teus vaííallos, à quem os Portuguezes

r-epuzeraõ no foro da Grandeza, e Mageftade antiga. Em
quanto a Armada alli efteve , fuecedeo entrar hum íolda-

do
,
por nome Gafpar de Monterroyp , natural de Faro,

no Reyno do Algarve, por humas brenhas, e m.atas, e

vio
,
que ecr riaô para elle fobreíaltados , e medrozos , alguns

Gentios da terra p e inquirindo o motivo, lhe diíferaõ
,

que eraó guardadores de vacas , e que fugiaõ de huma fer»

pente, que lhe acabava de tragar hum novilho ; O Tol-

dado os animou como melhor pode,.e lhe r*édio que o

guiaiTem ao lugar , onde a ferpente éftava -> "Foraõ, em
fim, e a poucos partos a vio eftar deitada , com a cabeça

para o caminho , e era ella tal , que bem moftrava a de-

formidade , e grandeza medonha do corpo. Não conten-

te o Monterroyo com taõ pouco fe foi chegando com in;

trepida refoluçaõ ( outros lhe chamarão temeridade ) le-

vando jà a elpada nua ) Ao ruido levantou aíêrpente, e

voltou a cabeça , tão lenhora de fi , e do campo, como
quem nada temia ; Mas ao mefmo tempo , lhç tirou o es-

forçado Portuguez hum tão venturofo golpe, que lhe a-

certou a garganta
(
parte única, que podia ceder ao ferro)

e a degolou .: Ficou o corpo dando grandes voltas , e fa-

zendo tão efpantofo ruido , que os Gentios
(
pofto que ef-

tavão longe) começarão de novo a fugir. Veyo o Mon-
terroyo logo àCidade, ereferindo ofucceíío, foraõ mui-

tos Portuguezes ver aquella monftruofa fera , e acharão,

que tinha trinta pès de comprido , e agroífura correfpon»»

dente a efte comprimento, e àquelle bocado, que tinha

tragado. B-m puderão os daquclles tempos atribuir , fem
ficçaõ , a eíle dcft-.-mido foidado , hum nome fcmelhante

a outros, que os livro» de Cavallarias partos inúteis de

ociofas pena;. ] coírumão dar aos feus fabuloios Heroes: Pu-

derão com razão chamar-lhe : Cavalleiro da Serpente.

V.
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Dia 9,

V.áá
JuJIio.

O mefmo tempo, que Francifco Barreto governa-

va a índia, encontrou hum foldado Portuguez na
praya da Ilha de Ceilaõ a hum Jegue [que íaõ entre os

Gentios, homens penitentes , e que peregrinão por luga-

res íolitarios ) o qual tinha na roaõ varias conchas, e pe-

dras de formas , e cpres diíferentes , que acabava de colher.

Por huma delias lhe deu o foldado huma eímolla : Era par-

da do tamanho de hum ovo , e nella figurados íete Ceos
de outras cores ^e entre elles huma figura de mulher com
hum menino nos braços. Tudo fabrica da natureza , c

huma das mayores maravilhas
,
que ella produzio. Veyo

à maõ do Governador Francifco Barreto
,
que fez prezen-

te delia à Rainha Dona Çatharina , e fem duvida, mais
para eftimar, que a melhor joya, que pôde fabricar a ar»

te , e a vaidade.

vi.

REzoívendo EIRey Dom Joáõ V. noíío fenhor ca-

zar com fua prima a Ser eniíTima Archiduqncza , Do-
na Maria Ánna de Auftria, filha do Emperador Leolpodo

I. eda Emperatriz, Leonor Magdalena de Neoboorg, a man-
dou pedir aò Emperador Jozc reinante , irmaõ da mef«

riía Princeza
,
por Fernão Telles da Sylva III. Conde de

Villar Mayor , Embaxador Extraordinário delRcy , e feu

Gentil-homem da Camera ; o qual chegando á Corte de

Vienna a 21. de Fevereiro de 1708. teve audiência parti-

cular do mefmo Emperador, e da Emperatriz fua mulher,

e da Emperatriz viuva do Emperador Leopoldo, e no dia

feguinte, 1. de Março, das Sereniííimas Archiduquezas,

contra o coftume daquella Corte
,

que naõ a coítuma

dar aos Embaxadores antes da íua entrada publica -

}
fazen-

do difpenfar naqueile ceremonial o grande parenteíco das

Mageftades Cczarea , e Portugueza. Efperou o Embaxa-
dor que de Hollanda lhe cheqaiTcm alguns ceches , e ca-

vallos , e ie fizcíTVm o» aprtiios para a fua publica en-

trada ,
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trada, que fez com pompa, e magnificência , c admira-Diao.

çáo da Corte de Vienna , na tarde de 7. de Junho do. e

mefmo anno , em que a Igreja celebrava a fcfta de Cor-

pus Domtnt ,• piffundo no dia antecedente todo o ícu ap-

parato para lnzeiítoifT, diftante huma legoa , donde os

Embnxadores eoftumaõ fazer as fuás entradas na Cidade.

Poílo em marcha o Conde Embaxador , encontrou junto

de Vienna ao Conde de Waldeílein Manchai da Corte,

cjucoconduzio com deus coches do Emperador, e quaren-

ta e dous, tirados a féis cavallos, mandados pelos Cavallei-

ros principaes da Corte com os feus Gentis-homens. Ccn-
tinuou-fe a marcha , hindo diante hum Furriel do Em-
perador , e o leguiaõ por fua ordem os coches dos Ca-

valleiros da Chave dourada, depois os des Miniílros , e

Confelheiros de Eftado , e logo hum coche do Empera-

dor,em que hia o Secretaiio da Embaxada, António Ro-
drigues da Cofta com o Secretario do Emperador, oBaraò
de Rueífenftein Truches > com dous criados do Portu-

guez, às portinhollas , com libres azues agaloadas de ou-

ro , e vefks de borcado. Seguiaõ fe a pè trinta homens
do Conde Embaxador , todos vertidos de pano fino en-

carnado com gaíoens de prara, e feda, que faziaõ duas

alas a hum magnifico coche do Emperador , em que hia

o Conde Embaxador com o Conde der^aldeftein , Man-
chai da Corte , a que acompanhavaõ nas cftnbeiras Qua-

tro homens da guarda , c lib.è da Corte. Depois íe íe-

guiaõ quatro Palafraneiros ; depois o Eílribeiro , e doze

Pagés do Embaxador , veftidos de finiílima eícarlata .co-

berta de galoens de prata, veftes de tiífu femeado de flo-

Tes de ouro, com plumas encarnadas no* chapeou, todos

montados em cavallos bem ajaezados com chareis verdes,

guarnecidos de Galoens de prata, e as crinas entrançadas

com fitas verdes. Depois todo o trem do mefmo Embaxa-
dor

,
que fe compunha de leis cavallos da lua peíToa com

riquiffimos jaezes , levados á mão por féis Palafraneiros

coma meíma libré, depois os Sota-Civalhariços, e lo-

go o primeiro coche do Embaxador', em tudo riquiífimo,

e de bom gofto , tirado por feis cavallos , cor de ferro,

com os cabos brancos , cobertos de excellentes arrcyos de

vellu-
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0^9. veilado, agaloados de ouro , com plumas brancas, een-

Julho.
carnadas

>*
c

J
unto <kHe hia o do timbaxador de Veneza,

o do Bifpo de Vienna , e logo féis coches do Embaxa-
dor, em que hiaó dezafeis Gentis homens

,
quafi todos

Portuguezes com fingulares veftidos : Com efta ordem
paífou pelo Paço da Favorita , onde eftava o Emperador
Jozé coma Emperatriz , e Archiduquezas luas filhas nas
janellas em publico vendo a entrada

,
querendo deite

modo nunca vifto, moftrar afatisfaçaõ
,
que tinha daquel-

la Embaxada. Por entre innumeravel povo , que concor-
reo , e celebrou com grandes aplaufos , fe recolheo o
Embaxador ao Teu Palácio, que tinha magnificamente or-

nado. No dia feguinte o foi bufear o Conde Gundacha-
ro Poppone de Dietrichftein com os mefmos dous co-

ches do Emperador , a que fe leguiaõ os do Embaxador
de Veneza, com todo o eftado do Conde Embaxador, e

foi levado ao Paço da Favorita à audiência publica dos

Emperadores reynantes , e pouco depois foi ao 'Paço de

Vienna à audiência da Emperatriz viuva , e das Archi-

duquezas , recebendo de todas as Peífoas Cczareas honras

fingulares. A 24. de Junho deu o Embaxador nova li-

bré , e muito mais rica , a toda fua família. Aos Pagens

cafacas de veludo carmezim , bordadas de ouro , e veftes

de tiíTií de ouro ; aos homens de pè , Palafraneiros , e

cocheiros , cafacas de cfcarlata , agaloadas de ouro com
veftes de veludo verde, guarnecidas do mefmo galaô , e

chapeos agaloados com plumas encarnadas, eamarellas;

Os Gentis-homens, e mais peífoas de diftinçaõ com vef-

tidos ricos de differentes invençoens ; e feguido de todo

o feu luzido, e magnifico eftado, ás onze horas do mef-

mo dia fahio do feu Palácio à audiência do Emperador,

e lhe pedio a Sereniíííma Archiduqucza Maria Anna para

efpofa del&ey Dom joaõ feu fenhor , que o Emperador

com muita fatisfaçaõ lhe concedeo ; e paífando ao Pala<-

cio da Emperatriz Mãy, lhe fez a mefma fuplica, a que

refpondeo com tanto gofto, que mandou chamar a nova

Rainha , a quem o Embaxador , entregou o retrato del-

Rey em huma joya de diamantes de grande valor , di-

gna de quem a mandava , e de quem a recebia. Nefte

mefmo
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mefmo dia fe aíímou o tratado do cazamento

, que fe ha- Dia 9:

via concluído , fendo as condiçoens principaes , cjue o
T

í?
c

Emperador dotava a Serenimma Archiduqueza , fua irmã
i

*

com cem mil eícudos , on coroas de ouro , de valor ca-

da hum de quatro placas da moeda de Flandes
,
que fe

contariaõ cm Amfterdaõ, ou em Génova, como parecef-

fe a EIRey de Portugal
,
que era o mefmo dote, que ti-

vera a Serenimma Archiduqueza Marianna', filha do Em-
perador Fernando III. quando cazou com EIRey Catho-

lico Dom Filippe IV. de Caftella,- e que o Emperador fa-

ria todas as dcfpezas à nova Rainha, naõ fó â íua pe^os.

mas a toda a fua comitiva, até o ultimo porto marítimo,

em que embarcaffe na Armada : e que EIRey de Portu-

gal lhe fatisfaria o dote, e arras, com todas aquellaa con-

diçoens coftumadas em femelbantes Tratados , e lhe da-

ria as terras, rendas , e padroados , que haviaõ tido as mais

Rainhas Portuguezas. De rtoite houve baile no Paço, atè

as féis horas da manhã , em que dançarão as Magcftades,

e Príncipes j aíTiílio nelle o Embaxador , o qual no dia

feguinte fiz no feu Palácio hum magnifico feftejo , a que

aíhftiraò os lenhores , e fenhoras da Corte , e as Damas
do Paço por cfpecial obfequio. O Emperador lhe man-
dou hum candieiro , duas fontes, e dous brazeiros , to-

do de prata. Ao Secretario , a António Rabello , e ao

Thezoureiro da Embaxada , mandou anneis de diaman-

tes ; ao Medico, Eftnbeiro , e Efcrivaõ , cadeas de ouro

com medalhas com o feu retrato, guarnecidas de alguns

diamantes Na tarde de 7. de Julho fahio a Rainha da

Corte de Vienna na forma feguinte. Hiaõ diante os Mef-

tres das Portas, e Oíficiaes do Conde de Paar com libré

carmezim agoloada de prata , a que fe feguia hum troço

de cavailaria , e immediatamente o coche, em que hia o
Emperador , depois o das duas Emperatrizes com a Rai-

nha, depois o das trez Archiduquezas , a que feguiaõ os

coches das Damas, e Oíficiaes da Cafa Imperial, que co-

bria hum corpo de cavailaria , e hama companhia de

Granadeiros. Neíta forma foraõ áCathedral de Santo Ef-

tevaõ , e depois de fazerem oração marcharão para a Ci-

dade de Clofterneybourg , que difta meya legoa da de

Vv Vien-
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Dia 9. Vienna; e fe aposentarão no foberbo Palácio, que nel-

^e
la tem o Emperador. Na' tarde dtfte dia , em que filamos

J
ÚÍK

o. de Julho do mefmo atino;;*, fe celebrarão os defpofo-

rios das Mageílades Portuguesas, fendo Procurador dei-

Rey o Emperador
,
que fe recebeo com a Rainha , e com

todas as demonftraçoens >que fe haviaõ praticado com a

de Caftelia. O Cardeal de Saxonia-Zeits foi o Parocho

defte Sacramento, e o Conde Embaxador lhe ftz prezen-

te de hum dos feus coches com féis cavallos , e aos Ca-

pelíaens
,
que aííiftiraõ , fez diftribuir diverías dadivas,

r.^-vi-que ficarão fatisfeitos. Celebrado o dcfpoíorio , ss

Emperatrizes , may , e cunhada da Rainha a conduzi-

rão até o eftribo do coche , em que foi introduzida pe«

lo Conde Embaxador , e defpedindo-fe com grande ter-

nura das Mageftades Cezarcas , entre vivas , e aplaufos

do povo , e três falvas de artelharia , marchou para a Ci-

dade de Corneybourg
,

paffahdo o Danúbio fobre huma
ponte de barcas, feita fó para cite fim ; No dia feguinte

todos os Portuguezes tiveião a honra de beijarem a maõ
à íua Rainha. A Emperatriz íua mãy , acompanhada das

duas Archiduquezas fuás filhas , a veyo vizitar , e pouç.o

depois chegou o Emperador Com a Emperatriz fua eípo-

fa , e jantarão todos com a Rainha , e a noite , entre

lagrimas , e expreííoens terniííimas , fe defpedirão , re-

colhendo-fe a Clofterneybourg , e Vienna. Na mefma
tarde os Magiftrados das duas Auftrias forao comprimen-

tnr a Rainha , e lhe ofTereceraõ em huma rica bolça o

donativo de trinta mil florins. No dia feguinte onze de

Julho continuou a Rainha a fua jornada, hindo diante

hum Oíficial da Pofta a cavallo para moftrar o caminho,

a que fe feguiaõ os coches de fete Cameriílas do Empera-
dor , os Condes deKeyfel, de LaTour, de Kinbur , de

Breyner, de Kevenhiller, deMartiniz, e de Staremberg,

dos quaes os primeiros quatro acompanharão a Rainha

até Portugal , depois dous Meftres das Podas com todos

Oíficiaes do Conde de Paar , e logo o coche do mefmo
Conde > e com eíle o Bifpo Príncipe de Laubach , vul-

garmente Lubiana , Embaxador do Emperador a Portu-

gal j a que fe feguia o coche da Rainha com a Condcf-

fa
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fa de La Tour, fua Camereira mòr, acompanhado de foi- Dia o,

dados da guarda do Emperador , depois os coches das ^

Damas, dos Confeííores > e de outras peífoas. Nefta or-*'

dem fcguiíão a jornada atè Holíanda ,
paífou a Haya, e

cm bergantins pelo Canal de Delfst à Cidade de Roter*

dam , onde no dia ílguinte fez o Bifpo ,
Embaxador do

Emperador , folemne entrega da Rainha ao Conde Em-
baxador Portuguez,- e efte fe dcfpedio do Conde de Paar,

c da mais familia Cefarea, dando joyas de diamantes âs

pefíoas de diílinçaõ , e mandando repartir quantidade de

dinheiro pela familia inferior , com que todos fe retira-

rão muito fatisfeitos, Continuou-fe a viagem em Yachts

entre repetidas falvas de artelharia , decendo pelo rio Mo-
za até Brilia, onde fe dezembarcou; Aqui fe deípediraõ

da Rainha os Deputados dos Eftados Gerats, e do Aími-
rantado

,
que a vieraô íervindo ,* c a mefma attençaõ fi-

zeraõ
,

por feus Enviados, os Príncipes, e Potencias do-

minantes nas terras circunvizinhas. Intentou fe conti-

nuar logo a viagem, mas o tempo íe poz taõ contrario*

que foi precizo demorar-fe a Rainha em Brilia , até que
com o parecer do Almirante Buker , e dos mais cabos

Ingíezes, tornou a Rainha a embarcarie a 3. de Outu-
bro , e navegando felizmente , a j. do mefmo mez an-

corarão em Poftmouth , que aplaudio a fua chegada
com repetidas falvas de artelharia das Fortalezas , des na-

vios de guerra, e dos mais, que fe achavaõ naqntllc por-

to j onde a eftavaõ efperando o Enviado de Poitugnl D,
Luiz da Canha, e o Conde de Gallaz, Enviado do Em-
perador ,• e pouco depois chegarão de Londres o Duque
de Grafton ,e Milord de La Vaies a comprimentar a Sua

Mageftade da parte da Rainha Anna,e do Príncipe Jor-

ge , orferecendo à fua ordem aquella Armada Ingleza,

Compunha-fe efta de dezoito nãos de guerra, comman-
dada pelo Almirante Bings , e de cento , e ílncoenta

navios de comercio. A 17. de Outubro entrou a Rainha
com a íua comitiva na Real Anna, Capitania, que tinha

oito centos homens de lotação , e cem peças de artelha-

ria , com huma falva geral da Cidade, Caftello, e de to-

dos os navios da Armada , que pelas íeis horas do dia

Vv ij feguiote
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Dia lo.feguiate deu à vela para Portugal , e a 16. do mefmo mesè

T
.,

e entrou pela barra de Liiboa com todos os navios da Ar-

mada, de transporte, e de comercio.

DECIMO DE JULHO.
I. Saõ Marino , Mártir.

II. Chega a Lisboa a nova do defcobrimento da Indta Ori-

ental.

III. Põem os Mouros htm grande citio fobre Santarém.

1.

AM Marino, natural de Lisboa, de nobiliíli-

mo Tangue, e muito mais na confiíísõ da Fè,

em obfequio delia padeceo nefte dia glorio-

fo martyrio na Cidade de Cezarea em Afíi.

ca , Imperando o impio Juliano.

11.

NO mefmo dia, anno de 1499. entrou pelo Rio de

Lisboa anão de Nicolao Coelho , hum dos trez Ca.

picães
,
que foraõ ao defcobrimento da índia , havendo

dous annos, e dous dias, que haviaõ levado ancora do

mefmo Rio. Vafco da Gama fe deteve na Ilha terceira,

por afliftir a feu irmaõ Paulo da Gama, que vinha mor-

talmente enfermo, e ficou fepultado na melma Ilha ,• Foi

grande o alvoroço, e alegria de toda a Corte, e Reyno,

com a chegada de Nicolao Coelho, e depois muito mais

19.de ju-com a de Vaíco da Gama, como diremos em feu lugar.
lho.

• °

ih.

PElos annos de 11 84. governava o Império dos Ara-

bes de Africa , e de Hefpanha, Jofeph Abem Jacob,

Principe de grandes brios , e de elevadas idéas; entrou por

Por-
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Portugal , acompanhado de treze Reys Mouros, e com^iaIOi

hum tal exercito
,
que affirmaõ os noííos eícricores anti-

T
ii

£

gos
,
que Tó De os

,
que pode contar as gotas da chuva

,

lhe podia faber-o numero. Caminhou direito a Santarém

onde entaõ aííiftia o Infante Dom Sancho, filho herdei-

ro delRey Dom Affonfo Henriques. Nefte dia,emhuma
Quinta feira, chegarão àvifta daquella Villa , e logo no
feguinte começarão hum taô furioío, e porfiado zílâlto

que fe affirma durou por íeis dias contínuos , com fuás

noites, fem interpolação -

y
porque o numero fem numero

dos combatentes para tanto bailava, e excedia. Aos nof-

fos
,

pelo contrario ,
era precifo profeguir a contenda

,

fem inítaríte livre para o defeanço, nem ainda para a ref-

piração. Grande eftrago havião feito nos Mouros
, mas

iílo era tirar agoa do mar. Dos noííos faltavão jâ mui-
tos , e o Infante fe achava gravemente ferido, c a defen-

ça reduzida a giaviífimas contingências. Mas todos os, pe-

rigos vence, quem tem da lua parte a protecção do Se-

nhor dos Exércitos. Logo o veremos no dia 16. deite

mez. Mas entre tanro naõ deixe de ponderar a noífa ad-
vertência

,
que foi negocio de grande admiração

, que
tão poucos Portuguezts fe pudeítem defender tantos dias

de hum taô monftruoío poder em combate taõ porfiado.

DECL
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Dia 1 1

.

DECIMO PRIMEIRO DE JULHO.

I. Saõ Bento , Saô Joaõ , e Santo Vdon.

II. A Infante Dona Ij('abei
, filha dei

fRey Dom Affonfo IV.

III. /)<"» PeSflfea Gomes Barrozo, Cardeal.

IV. /}<?/» An.ao Martins de Chaves.

I.

AM Bento , São Joaõ , c Santo Udon , fo-

raô Portuguezes , viverão retirados dormin-

do , nas margens do rio Lima , era íitios

nacjireUe tempo de grande afpcrcza , e loli-

daõ $ Florcciaõ pelos annos de 800. e de ide

então os venerão os Fieis , e como a Santos lhe levanta-

rão varias Ermidas na Província de Entre Douro e Mi-

nho , onde ceiebraõ nefte dia com públicos cultos a lua

memoria.

11.

NO mefmo dia , ânno de 1326. levou a morte em
flor com pouco mais de anno e meyo de idade a

Infante Dona líabel , filha dos Reya Dom Afronta IV. e

Dona Brites. Jaz em Santa Clara de Coimbra.

iii.

DOm Pedro Gomes Barrozo , natural de Toledo, c

Bifpo de Segóvia , retirou-fe a Portugal , fugindo das

tiranias de EIRcy Dom Pedro o cruel, e fe naturalizou

nefte Reyno , onde paífou a Bifpo de Coimbra, e depois

de L :sboi. Gregório XI. o nomeou Cardeal do Titulo

de Santa Praxedes , efez delle merecidas eftimaçoens , e o
mandou a Rh^des por feu Legado a compor huma gran-

de Controvertia entre os Cavalleiros de Itália , e Fran-
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ça , e felizmente confeguio a paz , em grande utilidade Dia n;

da nobiliílima Ordem de Saõ Joaõ, que por aquelle tem- í~
e

po tinha o íeu aíTento na mefma Ilha. Morreo em Avi-**

nhão aeílc dia, anno de 1374.

IV.

O /n Antão Martins de Chaves , natural da Cidade

do Porto , e Bifpo da mefma Cidade, depois de fer

Deão de Évora ; foi Varão inílgnemente douto , e fem

controveifia eminente em grandeza de animo
,

pru-

dência , e valor. Como a tal o mandou EIRey Dom Du-
arte ao Conciiio de Bazilèa , juntamente com Dom Af-

fonfo, Conde de Ourem, fobrinho do mefmo Rey, Na-
quelle graviííimo congreíío refplandecerao ambos, e il-

luftraraõ a Naçaõ Portugueza , hum , com o efplendor

de magnificas oíhntaçoens , dignas do fangue Real , cjue

lhe puifava nas veyas, outro, com os rayos de huma al-

ta fabedoria , rara comprehençao dos negócios mais diffi-

cultofos , e mais árduos. Bem o moftrou nas difeordias do

concilio com o Pontífice Eugénio IV. cujas partes fegui-

rão ambos, e Dom Antão foi mandado pelo mefmo Poo-

tifice a Conílantinopla a perfuadir o Emperador Joaõ Pa»

leologo , a que vieífe a Florença' para onde o Pontífice

congregava novo Concilio $ E porto que o Bifpo de Vi-

zeu , Dom Luiz de Amaral, inírava em contrario a favor

do CongreíTo de Bazilèa , venceo com tudo o Bifpo D.

Antaô , e em companhia do dito Emperador veyo a Itá-

lia , e no Concilio de Florença fe ajuítou a união da Igre-

ja Grega com a Latina, cedendo aquella do tezão com
que d fendia alguns erros oppoftos aos dogmas da verda-

deira Fè j Eíle grande triunfo da mefma fedeveo em gran*-

de parte ao noíío Portuguez , Dom Antão Martins, e o

Pontífice o reconheceo de modo
,
que em fatisfação de

léus graodes ftrviços, o elegeo Presbítero Cardeal do Tí-

tulo de Saõ Chryfogono. Feito Cardeal o Bifpo Dom An-
tão

,
profeguio no gloriofo curfo de acçoens heróicas,-

Foi grande parte na eleição de Nicolao V. em grande uti-

lidade da Igreja Univerfal ; Nas particulares de Roma fez

obras
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Dia u. obras infigncs. Reformou , ou quaíi fez de novo o Hof-

jj

c
pitai de Santo António, onde os Portuguczes enfermos, e

* l

peregrinos tiveííem refugio, e agazalho. Mandou riquif-

íímas peças à fua Igreja do Porto. Deixou o Caítello, e

terras de Trigonia, que rendem mais de trez contos de

reis , à Baíilica Lateranenfc , em cujo ornato tinha dif-

pendido mais de duzentos mil cruzados, e nella, na na-

ve da Epiftola, mandou lavrar para íi alguns tempos an-

tes da íua morte huma fumptuofa fepukura. Chegou à

ultima velhice , e cheyo de merecimentos , e boas obras,

faleceo nefte dia, anno de 1447.

DECIMO SEGUNDO DE JULHO.

I. S. Marciana , huma das nove irmans.

II. A Princeza Dona Marta , filha delRey Dom Joaõ III.

III. Hefepultado o corpo da Rainha Santa Jfabel.

IV. Os Santos Próculo , e HtlariaÕ MM.
V. Catharina do Efpirito Santo.

VI. Succeffo infelice do Príncipe D. Affonfo , filho delRey D.

João 11.

Vil. Faz Dom Vajco da Gama tributário a EIRey de Quiloa.

VÍII. Nace o Infante Dom Duarte
, filho delRey Dom Du-

arte , e da Rainha Dona Leonor*

IX. Conqmjla da Goleia,

i

ANTA Marciana, huma dai nove irmans

Bracarenfes , foi martyrizada em Toledo, c

fendo a ultima das nove, que deu a vida em
obleqoio da Fé, não foi ultima na gloria de

merecer, e coníeguir, pela tolerância decx-

qoizitos tormentos , a coroa luzidilTima de Mártir, e.pelo

incontaminado da pureza , a palma fempre f/ondeza de

Virgem.

II.
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Dia 12;

II. de
Julho»

NO mefmodia anno de 1/45» faleceo em Valhadolid

aPrinceza Dona Maria, mulher do Príncipe Dom
Filippe, depois Rey , fcguado do nome, filha dos

Reys Dom Joaõ II J. e Dona Catharina. Por iuas exccl-

lentes prendas , e Reaes virtudes foi igualmente amada na

vida , e chorada na morte ; Eíta lhe fobreveyo ao primeiro,

cunico parto, de que naíceo o Príncipe D. Carlos, aquém
os Caftelhanos chamarão o wfeltce : Porque feu pay lhe

mandou tirar oceultamente ávida, temerofo das extrava-

gâncias, e turbulências do leu génio ; Antepondo os dióta-

mes da politica aos afTeòtos da ntaureza.

iii.

*^J O mefmo dia , anuo de 1336'. foi entregue â fcpuítu*

^^ ra no Real Mofteiro de Santa clara de Coimbra o fa-

grado corpo da Rainha Santa lfabel. Foi conduzido da

Villa de Eítremoz em fete dias, e fendo o Sol ardentiííí-

mo , e lem preceder prefervativo algum da corrupção
,
per*

feverou o glorioío cadáver , incorrupto , flexível , c fragran-

te. A eíta maravilha acreceraõ muitas, porque na fua pre*

zença , e ao feu contacto cobrarão muitos enfermos faude,

muitos cegos vifta.

! iv.

SA5 Proculo , e feu íobrinho Santo Hilariaõ , nat^raes da

Villa de Serpa, na Província de Alem-Tejo
,
padece-

rão nefte dia atrociífimos tormentos emdefença da Fê e re-

ceberão gloriofamente a coroa do martyrio , imperando

Trajano,

v.

NO Recolhimento da Conceição de noífa Senhora do

lugar da ArrifanadeSoufa,termoda Cidade do Porto,

faleceo ncíicdia, annó de 1730. com oitenta c oito de

Xx idade
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Dia li.idade Catharina do Efpirito Santo, natural damefma Fregue-

,T"

e
zia,e a primeira, que, como titulo de Regente, entrou no di-

•* to Recolhimento. Foi conftanre haver logrado prodigiofos

mimos de Deos , havendo fido vifta muitas vezes em exta-

fis. Profeífou fempre pobreza voluntária, vaticinou antes

o dia , e hora da íua morte ; Ficou flexível com apparen-

cias de viva; e fendo de cor trigueira, ficou muy branca,

e vermelhas as chagas, que em vida tinha roxas. Fui gran-

de o numero de gente, que concorreo à Igreja para a ver,

pela grade do Comungatorio, tocando nella contas, e pe-

dindo celiquias íuas.

I

VI.

O Príncipe Dom AfFonfo, filho único, e unicamente a-

mado dos Reys Dom Joaõ II. e Dona Leonor , cazou

com a Princeza D. Ifabel , filha mais velha dosRty» Ca-

tholicos, e celebrarão fe as fuás vodas , com aquella ma*

gnificencia , e grandeza
,
que entaõ atroou , e ainda hoje

taz pafmar o mundo. Transferio-fe pouco depois a Corte

de Évora para Santarém , onde fe profeguiraõ as fiftas
,
que

logo fe trocarão em laftimas , e lutos. Na tarde defte dia,

em terça feira ,anno de j 491. indo EIRcy Dom Joaõ (co-

mo muitas vezes coftumava) banhar-fe ao Tejo, mandou
convidar o Príncipe

,
que também o coftumava acompa-

nhar naqaella recreação
}
Entaõ, porem , mandoufe def-

culpar , dizendo : Que fe fentia quebrado do exercício,

que pouco antes fizera na caça , e que pedia a fua Alteza,

houveífe por bem de lhe dar licença para o naõ acompa-

nhar naquelle dia. Eftava ElRey a cavallo
,
quando lhe

deraõ efta repofta do Príncipe, e com algum fobrefalto

o hia vifitar, mas vendo-o com a Princeza a buma janel»

la , fez-lhe cortezia de longe ( a que os Príncipes refponde-

raõ com outra muy profunda), e caminhou para o rio.

O Príncipe querendo pagar aquella fineza de feu pay , fe

refolveo em o acompanhar contra a primeira delibera-

ção , e mandou cellar huma mulla, em que coftumava ca-

valgar , e como tardaífem com ella, montou em hum ca-

vallo, que acafo eftava aporta do Paço. Notou-fe depois,

que
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que íendo aquelle tempo todo de fedas , e galas de cores Dia 12.

alegres , o Príncipe fahio veftido de preto , e da melma cor
5J

e

craõ os jaezes do cavallo. Partio, acompanhado de Dom*'
10*

Joaõ de Menezes, Fidalgo de grandes prendas , e mereci-

mentos ( como dizemos em outra parte ) e fabendo , que

feu pay eftava no banho , fem querer banhar-fe [como fa-

zia outras vezes] começou a pafíear pela margem do rio,

Convidou a Dom Joaõ para huma carreira, e elle , ou por-

que como Menezes ,
julgava o dia infaufto , ou porque lhe

adevinhava o coração a fatalidade eminente , ou porque

começava a anoitecer, fe efeuzou, dando efta ultima razaõ.

Com cila íocegou o Príncipe , e apeando-fe do caval-

lo, quiz fobir na mulla,que os criados lhe haviao trazido,

mas ao montar , lhe quebrou o loro do eftribo-, com que

outra vez montou no cavallo, e outra vez convidou a D.

João pua correrem ; E parecendo a efte
,
que a lua repc-

gnancia paífava já a fer menos attençaÕ , houve de lhe fa-

zer a vontade, e dadas as mãos começarão a carreira ; No
meyo delia cahio de peitos o cavallo, em que corria o Prín-

cipe , e rodando por fima delle,o pizou, e oprimio de ma«

neira , que logo ficou fem falia , e fem íentidos. Acodirao

os criados, e em braços o levarão à primeira caza, que fuc-

cedeo fer a de hum pobre pefeador ; Acodio EIRey , e logo

a Rainha , e Princeza , e toda a Corte com aquelia dor , e

aflicção
,
que pedia hum íucceíío tãoinfelice , e laftimofo.

[

VIL

NO mefmo dia , anno de 1502, chegou Dom Vafco

da Gama ( na fegunda jornada, que fez ao Oriente)

à Cidade de Quiloa , e porque o Rey Mouro delia havia

tratado com pouca fidelidade aos Portuguezes da Armada
de Pcdralves Cabral, e agora ufava de novos enganos, e

artifícios, Dom Vafco o fez tributário a EIRey de Portu-

gal , em dous mil meticais de ouro caÒ3 anno, e foi efte

o primeiro Rey daquella coda da Ethiopia Oriental, que

pagou tributo à Coroa Portugueza,

Xx ij Vííí.
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NEftedia, anno de 143 j. nafceo em Alemquer o In-

fante Dom Duarte , filho delRey Dom Duarte, e da

Rainha Dona Leonor. Morreo menino.

IX.

Orria o anno de
1 J34. quando o Emperador Car-

los V. fe armou poderofamente a fim de empren-

der a conquifta do Rcyno de Tunes , occupado pouco an-

tes pelo ramofo Coííario Heredim Barba Roxa* Períua-

dio-fe o Emperador a que lhe era precifo facodir das vi-

finhanças de Helpanha aquelie feroz inimigo , a quem con-

íiderava juílamente hum novo , e formidável padraílo

da fua grandeza. Pedio para eíta facçaõ íoccorro a ieu cu-

nhado EIRey Dom Joaõ III. de Portugal , reprezenrando-

ihe, que a caufa daqaeila guerra tocava a ambos , aífim

por parte da Religião
,
por íer contra infiéis , como por

pznç da defença dos feus Reynos, cujas coftas fentiriaõ

fobre íi o açoute cruel de Barba Roxa
,

que n3 pirataria

era per aquelles tempos o terror, e aííombro da Chriítan-

dade. Não duvidou o noíTo Rey de concorrer com pode-

rofas forças para huma empreza tão fanta, e tão útil ao

bem de f us Vafallos, e fez íahir da barra de Lisboa hu-

ma podetoía Armada de vinte e três velas guarnecida de

groça , enumerofa arteiharia
,
grande copia de muniçoens,

com dous mil Portuguezes de dezembarque efcolhidos,

de eftremado valor, e luzimento, e por General, António de

Saldanha, illuftre, e antigo foldado. Era Capitania o Ga-

leão Sao Joaõ ,
que efpecialmente pedira o Emperador,

que então por grande, e forte , era muito nomeado na

Europa. Jogava trezentas fecenta e féis peças de arteiharia de

bronze
,
que fe dividia por quatro fileiras de cada pai te.

Na popa , e proa , fe levantavaõ dou» Caftelíos
,
guarne-

cidos de hum grande numero de bombardas , taõ denias,

e juntas
, que vomitavaõ montes de fogo. No convez

havia também de ambas as partes grande numero de ro-

queiras.
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queiras. Animava-fe cite monftruofo corpo ( alem dosDiais,

que o mareavaõ ) com féis centos mofqueteiros , e tre- r

|

e

zentos de efpada , e rodella. Era em fim hum Vezuvio J

portátil, huma fortaleza nadante. Sabia-fe em Portugal,

que os Mouros haviaõ atraveçado na boca do rio da Go-
leia huma cadeya de ferro tão groífa, e taõ fegura

,
que

lhe parecia, que o eílava de poder-fe romper. Com ef-

ta noticia, dezejando EIRey Dom Joaõ,que luziífe o fea

foccorro , e fe lhe deveíle em grande parte a vito-

ria, mandou fazer hum talhamar , ou lerra grande de a-

ço fino , e fez com que fe puzeífe na proa do feu famo-

fo Galeaô j e aífím prevenido, e armado, largou as ve-

las , e foi cortando os mares, que gemião oprimidos de-

baxo de tamanho pezo. Antes de fahir de Lisboa eira

Armada , dezejofo o Infante Dom Luiz de acompanhar
naquella empreza ao Emperador feu cunhado , e recean-

do qoe feu irmão EIRey Dom Joa5 111. lhe negaífe li-

cença, como já fizera para outras femeihantes acçoensj

fem ddla ilie dar parte, defapareceo da Corte, que en-

tão residia em Évora , e partio por terra para Barcellona,

acompanhado do Duque de Bargança Dom Theodozio,
que também naõ pedio licença, porfaber,que fe lhe naõ

havia de dar, e de mais alguns Cavalheiros, e criados
,

que feguiraõ. Em Arronches os alcançou Dom António

de Ataíde, Conde da Caftanheira, que entregou ao Infan-

te a licença delRey com cem mil cruzados para os gaftos

da jornada , e hum credito aberto para todas as mais

defpezas, que lhe foílem neceflarias; e ao Duque de Bar-

gança deu huma carta da própria mão delRey,emque
lhe pedia , e ordenava voltaífe para a fua Corte , como
fcz,com pena de não acompanhar ao Infante, mas com
gofto de obedecer a EIRey j Deu EIRey licença a mais

dczaleis Fidalgos da primeira nobreza, para acompanha-
rem ao Infante, e mandou ao General da noíTa Arma»
da, oue naõ obraffe coufa alguma fem ordem do meímo
Infante , e em tudo lhe obedeceífe como à fua peífoa

própria. Chegado o Infante a Barcellona , o Emperador
o recebeu, hoípedou , e tratou com exquiíitiflimas honras,

porque via, e admirava nelle , fobre a íoberania do Tan-

gue
t
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D'n\2. gtie , fublimes prendas de valor , e prudência, de gene-

j*
e

roíídade , e difcriçao. Naõ rezolvia coufa de importância
J é

lem o feu confelho , nem fe apartava da fua companhia.

Noseftillos, e primores cortezaõs lhe fuccederaõ alguns

bizarros lances. Chegando de noite com o Emperador a

huraa porta
,
pleitearão ambos a precedência : O Empera-

dor cjueria ,
que precedeíTe o Infante : Efte , com dif-

creto comedimento cedia os privilégios de hofpcde ao

fagrado da Mageftade. Inflava o Empeiador, e nem al-

li permitia fer vencido. Efperavão os grandes , eme aííif-

tiao , o fim de tão airofa contenda. Entaõ pegou o In-

fante de huma tocha com que hum pagem precedia alu«

miando , e com ella na maõ entrou primeiro , unindo

cm huma fó acçaõ ,com invento feliciííimo , dous efTeitos

encontrados, quaes faõ o dar honra, e recebela. Pouco
depois chegou a noífa Armada

,
porque lo fe efperava, e

embarcado o Emperador com o noíío Infante na Galera

Imperial ,fahio deBarcellona toda a Armada Cezarea , af-

fombrando o mar com mais de quatrocentas velas , e de

trinta mil homens de dezembarqne
,
que brevemente che-

garão ao porto da Goleta, onde Barba-Roxa efperava bem
guarnecido , e confiado. Alguns foberbos Galeoens do

Emperador inveftiraõ primeiro , mas em váõ , a fortiflí-

ma cadeya >• fahio depois o noíTo a provar com ella as for-

ças j era univerfal a expectação em CaftelhúiiGs, e Mou-
ros, e huns, e outros fe alegrarão muito, vendo que tam-

bém lhe fahira em vaõ o primeiro golpe. Obrava nos

Mouros a jactância, nos Caítelbanos a inveja. Picado

o Infante Dom Luiz mandou ao Piloto, que íe fizeííe ao

mar com volta mais larga , e dadas as velas todas ao ven-

to
(
prevenção que faltara da primeira vez ) invefrio a ca-

deya com impulfo taõ furiofo , e vehemente
,
que a fez

em pedaços , levantando huma grande ferra de agoa. Paí-

maraõ , c emudecerão os inimigos , e os amigos tam-

bém
,
porque o naõ eraó nem o foraõ jà mais das

noíías ventagens. Entrou o Galeão pelo rio , como pe-

lo corro o Cavalleiro depois de huma boa íorte , e co-

meçou a lançar tanta immeníidade de rayos febre as for-

tificaçoens dos infiéis, que daqui lhe veyo o nome, que o

vulgo
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vuVo repete , e naó cabe na penna , e os eferitores iÍioDiaí|.

coftumaõ trocar, chamando-lhe o Galeão bota fogo. Com
jjj

elle, fem duvida , fe facilitou , e coníeguio a concjuifta J

da Goleta
,
que fe reprezentava inexpugnável , neítc dia,

anno de 1535. Os mais progreiTos deita concjuifta dire- Z5> je

mos no dia a que pertencem. Ju,ho-

DECIMO TERCEIRO DE JULHO.

I. Nafce a Infante Dona Branca , filha delRey Dom Joaõ I.

II. Joaõ Taveira de Lima.

Hl. Fr. João de Santo Thomaz , Carmelita.

IV. Morre lajhmofamtnte o Príncipe Dom /iffonfo.

1.

ESTE dia , anno de 1388. nafceu a Irfante D*

Branca, filha Primogénita dosRcys Dom Joaõ
1. e Dona Felippa: Morreo no berço com pou-

co mais de oito mezes. Jaz na Sé de Lisboa.

11.

JOaõ Taveira de Lima, Cavalieiro da Ordem de Chrifto,

havendo começado a ler vir na Cavallaria na guerra da

feliz acclamaçaõ, continuou fempreo ierviço, depois de

fete annosde loldado, nos poftos de Alferes, Ajudante, Ca-

pitão F Ajudante de Tenente , Sargento mayor , Tenente de

Medre deCampo General, Coronel, e Governador da Praça

deMonçam na Provincia do Minho , com patente, e foldo

inteiro de Brigadeiro. Faleceo namefma Praça nefte dia,

anno de 173 8. em idade de cento c oito annos , três mezes,

e dous dias, havendo nafeido em 11.de Abril do anno de

1630. Foi fepultado na Igreja da Mifericordia da mefma
Villa, onde tinha prevenido o feu jazigo.

III.
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de III.
Julho.

FRey Joaõ de Santo Thomaz, natural de Coimbra, Re-

ligioío da Sagrada Ordem do Carmo, foi dotado de

grandes letras, e virtudes , de que deu admiráveis provas

naquellà Cidade , fendo Lente de Theologia no feu Col-

legio ; na de Lisboa , nos Tribunaes Exclefiaíticos , e nos

lugares de Prior, e Provincial da fua Ordem,- e nade Ro-
ma , onde foi mandado defender a Bulia Sabatina , e o

fez tao douta , e egregiamente , que viftas, e examinadas

as bulias , razoens , c allegaçoens
, que oífereceo na fanta , e

Geral Inquiíiçaõ , onde a caufa de validade fe controvertia,

alcançou no mefmo tribunal fentença , e Decreto a favor

da crença, piedade
,
graça, e confirmação da meíma Bulia

Sabatina. Em Lisboa faleceo fantamente neftc dia , anno
de 1645. com fetenta e finco e dezmezes de idade.

IV.

A Noite toda do dia precedente, e eíte dia tedo fe re-

prezentou nas áreas do Tejo, junto a Santarém, a

mais trifte, e laítimofa tragedia
,
que já mais vio Portu-

gal. Jazia o Príncipe Dom ArTonfo fobre as pobres ,eim-

mundas redes de hum pefeador, donde naõ convinha que

o tiraífem , porque qualquer abalo em corpo tão débil, fe-

ria hum novo perigo. Jazia fem fentidos , e fem falia , ti-

rando já entre anciãs mortaes,- Não oerão menos as cm
que fludoava o coração delRey

,
que amava aquelle filho,

mais que a própria vida , c o via perecer tam laftimofa-

mente. A Rainha fua may , e a Princeza íua efpcfa , cor-

tadas de dor , e mais mort3s que vivas, lhe affiílisõ des-

feitas em pranto , e cora palavras nafeidas do coração, e

cheyas de atfectos dalma, lhe diziaõ amorofas ternuras, 2

que elle já não podia dar repofta , nem attenção. Aco-
dirao por ordem delRey os Médicos, c Cirurgioens corn

todos os remédios
,
que em tal cafo podião fer úteis , e erão

poífiveisj Mas fem effeito. Recorrião todos a Deos com
votos , e preces, fazendo devotiífimas prociíToens , afpe-

ras,
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ras , c publicas penitencias. Mas a Providencia fuperioi Dia '?«

eftava firme na determinação de dar ao mundo efte raro j!
e

exemplo da lua vaidade ,- Dezenganarao finalmente os*'

Médicos a EIRey, dizendo-lhe
,
que feu filho eftava já ef«

pirando por inftantes , e fem efperança alguma. Entaõ

fez EÍRcy com que a Rainha, e Princeza feapartaííem

(
poíío que naô fe podião apartar) do corpo já quafi dcfa-

nimadoj E beijando-o na face, lhe lançou a ultima ben-

ção , e ao lahir da porta , voltou o rofto para traz , dizen-

do para as peííoas
,
que lhe aífiftiao: Aht vosfica o Prm-

cipe meu filho i E fem poder proíeguir , ficou mudo, c íuf-

penío. Aqui fe renovarão as lagrimas, e os brados, e íe

viraõ nunca viftas demonftraçoens de dor. Cs homens
arrancavao as barbas , as mulheres os cabelios , e com a$

unhas íe rafgavaõ as faces , de que corria o fangue , e todos

fe davaÕ bofetadas , e golpes , como gente aquém o cx-

ceífivo fentimento tirara o pio da razaõ. Ficarão aífiftin-

do ao Príncipe muitos Rei giefos fazendo-ihe os officios

próprios daquclla hora , atè que pelas nove depois do meyo
dia , entrada já a noite , eípirou cm idade de dezafeis an-

nos , hum mez , c vinte , e fete dias no anno de 1401,

v.

Ora Filippe da Silva , filho quinto de Dom Joaõ
da Silva, quarto Coríde de Portalegre

, lervio a Co-
roa de Hefpanha desde os primeiros annos com grande

opinião. Foi em Flandes Tenente General da Cavalaria,

e depois Governador do Exercito : Meftre de Campo Ge-
neral no Eftado de Millaõ , e General da Cavalaria , e

das Armas Hefpanholas no Palatinado -

y
e Generaliííimo

em Catalunha: Gcntil-homem da Camera de Filippe IV.

do leu Coníeiho de Eftado , e hum dos mayores Gene-
raes do feu tempo. Morreo nefte dia anno de i^4j.

Vy DECI-
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DECIMO QUARTO DE JULHO.

I. SaÕ Pbocato, Bifpo, e Confejbr.

II. furão os três Eftados do Reyno ao Príncipe Dom Filippe,

filho delRey Dom Filippe HL
III. Monflro notarei.

IV. Incêndio no Mofieiro âe Saô Franàfco da Ctdade de Bar-

ganga.

V. Suprime-fe o Cabido da Igreja Cathedral de Lisboa , efe

erige nova forma de ferviço na mefma Igreja.

I.

1$^3®M| M Logo, Cidade da antiga Luíitania, paííou

Wã itwJ^sii
n c a gozar ° premio de luas virtudes, c

a coioa de íeos merecimento* o glorioío Saõ

mS^S,
Phocato, Bifpo da mefma Cidade , e fantiííi-

mo Confcflor.

IL

1

NO mefmo dia , em Domingo , anno de 16 19. na

grara falia do Palácio Real de Lisboa , foi jurado

em Cortes Priocipe de Portugal Dom Filippc , Príncipe

que já era dasAfturias, depois Rey de Caftella IV. do no-

me, c em Portugal III. Jurou ElKey FiUppe feu pay em
primeiro lugar, prometendo guardar os foros, e privilé-

gios do Rcyno , na forma que havia jurado Filippe II.

pay do meímo Rey, trinta e nove annos antes : Logofe

feguio ( dando principio ao juramento do Príncipe ) o Du-

que de Barcellos Dom Joaõ ,cdeu fim ao mefmo juramen-

to o Duque de Bargança Dom Theodozio, que aífiftio co-

mo Condeftaveí j o qual teve nefta occafiaõ alguns fuecef-

fos
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fbs memoráveis, como cm outro lugar dizemos, e fó acre- Dia 14.

centamos aqui , que achou ó Duque poucos agrados em j?
e

ElRey, porque naõ tratou , nem quiz merecer a benevo- f

lencia dos validos, que eraõ o Duque de Uzeda, e o Çon-
fcííor Fr. Luiz de Aliaga , os quaes fè deraõ por muito agra-

vados delle, porque tratou ao Duque de fenhoria , c naõ

quiz viíítar ao ConfeíTor. Defpofou-fe com aPrinceza D.

líabel de Borbon, filha de Henrique IV. Rey de França

no anno de 161 j. Começou a reinar em 31. de Mar-
ço de 1Ó21. Pcrdeo o Reyno , e conquiítas de Portugal «

deAbril

no 1. de Dezembro de 1640. Do feu génio já diííempscm

outro dia.

HL

MAria Mendes Maya , cazada Com António Simão
Bargança, pario ntfte dia , anno de 17 16. na Villade

(,. ft.no branco , duas crianças pegadas pelas cinturas, am-
bas com hum fó ventre, hum. fóembigo, é ambas íe fer-

viaõ por huma ióvia , e pela palpitação fe percebia , que

tinha cada huma diveifo coração , com quatro pernas , e

quarro braços. Foraõ logo bautizadas, e viverão efpertas

di zaieis dias, no fim dos quaes falecco hurna , e a outra dez

horas depois.
. \

IV.

PElasonze horas da noite defte dia, anno de 1718. pe-

gou o fogo no Mofteiro de Saõ Franeilco da Cidade de

Buí gança , fundado pelo meímo Seráfico Patriarcha , ear«

deo com tanta violência
,
que dentro de poucas horas fe a*

brazou todo o dormitório, refeitório, coíilcinas, onde ef-

tavaõ os mantimentos , e as roupas ; e a não fer o grande

zelo , com que muitos moradores da Cidade acodiraõ a cor-

tar o progr-íTo doinCendio , e o trabalho, com que. os Pa-

dres àà Companhia de Jefus concorrerão a apagallo , acar-

retando muita agoa fobre feus hombros ,fc queimara tam-

bém a Igreja, e Sacriftia, onde muito tempo paííaraõ a noi-

te alguns R.ehgiofos«

Yy ij V.



£>ta 14.

de
Julho.

3S« ANNO HISTÓRICO

V.

OSantiflímo Padre Benedi&o XIV. por hama Buiía
%

que principia : Ea f qu<e Providentia noftr* , &c. da-

da em Roma nefte dia , anno de 1741. fupiimio o anti*

go Cabido» Dignidades, Canonicatos ,
Quar canárias > e

Capellanias da antiga Igreja Cachedral de Santa Maria de

Lisboa, dando faculdade ao Cardeal Patriarcha de Lisboa

para erigir com confelho , e confencimento delRey , vin-

te e oito Cónegos , vinte Beneficiados , e dezoito Clérigos

Beneficiados , tudo do Padroado Real j e de poder diípor

o modo do ferviço , e governo da dita Igreja, como pa*

receífe ao meímo Patriarcha com o conlclho delRey ; e af«

fim fe executou pontualmente.

DECIMO QUINTO DE JULHO.

I. SaÕ Pedro, Eremita.

II. A Infante Dona Franàfça , filha delRey Dom Pedro II.

III. Miraculo/a Vitoria tio Rio de Janeiro.

IV. Padre Simão Rodrigues da Companhia de Jefu.

V» Padre Ignacio de Azevedo com trinta e nove compa-

nheiros da mejma Religião.

L

AM Pedro , Eremita , Portuguez , florecia

pelos annos de 1099. Exhortou com maravi-

lhofa effícacia, e com crTeito, tambem mara*

vilhofo os Príncipes Chriftaõs à conqnifta da

terra Santa. Foi inventor , e introduzio na

Igreja o tifo de rezar por contas. Falecéo fantiflimamen-

te oefte dia.

II.
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Dia 15.

ÍT de
XXé

Julho.

Senhora Infante Dona Francifca Jofepha , filha del-

Rey Dom Pedro II. e da Rainha Dona Maria So-

fia Iíabel de Neobourg , foi dotada de fingular fermo-

fura, de agradável mageftade , e de exceilcntes virtudes^

pelo que era muito venerada da nobreza , e do povo,

que concorria a vella, quando fahia fora. Foi geralmen-

te lcntida a fua morte
,
que teve nefte dia , cm Domingo,

das duas para as trez horas da tarde, anno de 1736. em
idade de trinta , e fete annos , íínco mezes , e dezafcte

dias. Jaz no Mofteiro de Saô Vicente de Lisboa,

iii.

Elos ânnos de 1566. andavaõ os Portuguezes, que

vivisq no Rio de Janeiro, em cruel guerra com os

Tamoyos , que faõ índios da terra , igualmente ferozes,

e esforçados , os quaes , com ajuda dos Francezes , nos per-

tendiaõ exterminar daquella Proviocia : Succedeo , que

eílando o noíío arrayal , em hum íitio eminente , junto

da praya , os vieraõ acometer vinte canoas inimigas

:

Sahirão-lhe os Portuguezes em quatro , não reparando na

deílgualdade do numero a bizarria do valor -

y
Foraõ-fe as

vinte retirando , e as quatro iobre ellas : Ei/que ao do-

brar de hum Cabo , fe achaõ as quatro acometidas de

duzentas $ e taõ grandes, que trazia cada huma a vinte,

e trinta remeiros por banda, remeiros igualmente, e fre-

cheiros, a que davaõ calor muitos Francezts com efpin-

gardas , e alguma artelharia ,• Era o intento ( ordido

pelos mefmos) entreter-fe huma parte daqoelle poder com
as noífas Canoas, e o groço deíle dar no arrayaí , cren-

do com bem fundada idéa, que facilmente nos venceriaõ

divididos $ Aflim como fe dilpoz, fe lograria a facção,

porque ficarão apenas nos poftos principaes , as cintine-

las ordinárias j Mas ao mefmo tempo, que, forçando os

remos , c os gritos , hia jà a mayor parte das Canoas

ferrando a praya, faltou o fogo na pólvora , que hia em
huma
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D'a, 5«huma delias ; Então huma índia velha , que por artes

T
.® diabólicas, era Oráculo daquellas gentes, clamou a gran-

des brados
,
que fugiflem

,
porque aquelle incêndio era

feitiçaria dos brancos
, para os abrazar a todos ; A eftas

vozes defmayaraô os Infleis, e fe abaterão juntamente os

feus brios , e os feus arcos , e tratou cada hum de fugir

a toda a prèça ao perigo , e deftroço
,
que já coníidera-

vaõ fobre fi* Ficarão dezafombrados os Portuguezes , e en-

tão começarão a contar de efpaço o grande numero de

embarcaçoens dos inimigos , e naô acabavaõ de crer o

perigo de que Deos os livrara. Succcdeo efte caio nefte

dia do anno referido: Os Portuguezes o atribuirão a mi-

lagre de Saõ Sebaftiaõ , e todos os annos no dia do mef"

xno Santo , fe lhe faz no Rio de Janeiro , em acçaô de

graças, huma feita , aquechamaõ, defde aquelles tem«

pos, a feda das Canoas.

IV.

O Padre Simaô Rodrigues, Portuguez , natural da Villa

de Bouzela , Comarca de Vizeu , e Pátria de Saõ Frey

Gil j foi hum dos nove primeiros companheiros de San-

to Ignacio de Loyola , e num dos principaes Fundado-

res da Sagrada Religião da companhia de ]efu. O mefroo

Santo o deftinou para a índia , mas por diípoíiçoens de

mais alta providencia ficou em Lisboa , onde elle , e o

grande Xavier, por fuás ííngulares virtudes, e defprezo

do mundo, merecerão, e confeguirâo para os Filhos da

Companhia o gloriofo renome de Apoftolos. Aqui fe di-

vidirão eftas duas grandes luzes, huma foi alumiar o Ori-

ente , a outra ficou illuftrando o Occazo. Fundou o Pa-

dre Simaõ a Caía de Santo Antaõ da Cidade de Lisboa,

e o Collegio de Coimbra , efte o primeiro , e aquella

também a primeira formada , e fixa
,
que a Companhia

teve no mundo j e promoveo com tanto fervor as funda-

çoens de outras Caías ,* e aífim foi ajudado nellas do bra-

ço Real , e da piedade , e devoção da nobreza , e po-
vo

,
que em breve tempo fe formou em Portugal a pri-

meira Província daquclla nobiiuTima Religião, de que el-

le
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Je foi o primeiro Provincial , e a governou doze annoi,Díai5

dando fempre clariííimas provas de homa folida virtude,
f*

e

madura prudência , inalterável conftancia , e alta fabe-"'

dória. EIRey Dom Joaõ III. fez tanto apreço da fua pef-

foa
,
que o nomeou Meítre do Principe Dom Joaõ , e

lhe ofTcreceo as mayorcs dignidade» do Rtyno , que el-

le conftanremente regeitou. hraõ outros muito diferentes

os Teus cuidados j Como o Sol dilata os rayos a todas as

partes do Emisferio , cjue illuftra : AlTím a todas as do Mun-
do dilatava o Padre Simaõ os rayos da doutrina Evan-

gélica , mandando fervorofos Milíionarios , não fó ás

Províncias da Europa, mas às mais remotas da Azia , da

Africa, da America $ ao mefmo tempo íe diívellava nef-

tc Reyno em ferviço de Deos , e beneficio do Próximo:

Por elle entrarão na Companhia Fidalgos das primeiras

Calidades de Portugal , e outros Varoens efdarecidos em
letras, e virtudes. O fea exemplo era huma univerfal ad-

miração, o feu confelho a direcção mais acertada. Coa-
tendião os Reytores de dons Collegios da Companhia fo-

bre huma peça de grande valor , percendendo cada hum
que devia íer adjudicada ao feu Collegio , allegando pa-

ra ifib as razoens, que fe lhe orferecião ; e como ambos
cuidava5 , que tinhaô por fi a juftiça , e que fò procu-

ravaó o bem commum do Collegio , e não de couía fua

própria, era o litigio mayor , e a porfia mais controver-

fa, Remeteo-fe o negocio ao feu Padre Geral, o qual co-

meteo a decilaô ao Padre Simão Rodrigues , Provincial

nefte Reyno- e vendo efte a diíiiculdade, que havia em
compor os litigantes, tratou de levar por induftria o que

não podia pela razão $ e aflím troucou-lhcs as Reytorias,

mandando a hum para o Collegio do ourro ; o que fei-

to , ordenou , que arrezoaífem de novo lobre a peça da

contenda ,• porem elles com a mudança das Caías , tam-

bém mudarão das opinioens , e logo a cada hum fe lhe

reprezentaraõ forçozas as razoens
,
que pouco antes lhe

pareciaõ frívolas, e começou a efgrimir como própria a

mefma efpada
,
que dantes rebatia como alhea. Appare-

ceo então como os naõ levava o pezo da caufa, fenaõ o
amor da Cafa , e logo o Padre Simaõ Rodrigues com-

poz
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Dia 15. poz a cotutenda conforme as regras da verdade, e naõ da

., paixaó. No exercício deftas grandes ncçocns viveo largos
^ annos até que no de 1579. faleceo fantarocnre nefte dia,

pelas duas horas depois da mtya noite , na Caía PrcfeíTa

de Saô Roque ,onde jazfepultado.

v.

NO anno de 1570. navegava da antiga para a nova*

Luíitania o Padre Ignacio de Azevedo, Varão no-

biliííimo em Tangue , e não menes cm virtudes , com
trinta e nove Companheiros , todos da eíclarecida Re-
ligião da Companhia de Jcíu , cujo Provincial era o rncí-

mo Padre , o qual hia com aqueile ditofo eíquadraò de

Soldados de<Chrirto pregar a djw aos Gentios , e perfua-

dir os boivs coftumes aos Fieis daqaeila» vaftiííimas Pro-

víncias. Succedeo, porém, que nefte dia, no anno refe-

rido, citando na altura da Ilha du Palma , os prizioncu

hum Coífajio herege , o qual perdoando aos Portuguezes

feculare* , tirou cruelmente a vida aos Rcligiofos , pela

diferença do habito, e obrigação do Eftatuto , c porque

os via miniftrarem o Sacramento da Conhflaõ , e que re-

ciprocamente fe animavaõ huns aos outros a morrerem

pela da Fé j Por eftas caufas foraõ levados â efpada , e

lançados no mar • No mefmo ponto os vio a Seráfica

Madre Santa Thereza voando para o Ceo , exornsdos

com a triunfante palma , e immatct ííivei coroa do Mar-

tyrio.

DECI-
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Dia 16.

Julho,

DECIMO SEXTO DE JULHO.

I. Venerável Arçebtjpo Dom Fr. Bartholomeu dos Matures.
II. Sao Sizenando , Marúr.
II í. Funda-fe o Convento das Reltgiojas do Carmo de 'Tentúgal.

IV. ElRey Dom Affonfo Henriques alcança em Santarém
hrtma jamofa vitoria. •

V. Funda-(e a Congregação do Oratório de Liiboa.

1.

OM Frei Bartholomeu dos Mártires, foi na-

tural de Lisboa, Religioío da Sagrada Ordem
dos Pregadores, e hum dos mais excellentej

Varoens, que ella teve deíde os feus primei-

ros funda roemos: Foi infignemente Grande,
aííim na comprehenfaõ das fciencias , como no exercício

das virtudes
j A pezar de extraordinárias diligencias , que

fez, por não fahir do íoccgo da fua cella ,o nomeou a Ra-
inha Dona Catharina (Regente entaõdo Reyno) Arccbif-

po de Braga, e naquella excelia Dignidade, deu*taõ illuf-

trts provas dezelio, de vigilância , de beneficência , e de

a.nor , e caridade Paftorai , que renovou os heróicos exem-
plos, e nobiliíTirrus acçoens dos primitivos Padres da Igre-

ja
; Contente como preciio trato , e íuftento para fi ,e pa-

ra hum curto numero de Capei nens , c criados, tudo o
mais das íuas rendas era dos pobres. Viíítou por vezes o
Arcebiípado , não para toíquiar as luas ovelhas, mas para

lhe dar o paíto efpiritual da doutrina, e também o mate-

rial , re-nediando com groçasefraotas , aosque achava ne-

ceííitados : Chegou a partes, onde nunca havia chegado
ourro algum Arcebifpo

,
porque fe dilatavão muito mais, >

que os longes das terras, os efpaços da fua caridade,-Go/i

tava de pregar, e eníinar, e miniílrar os Sacramentos aos

pobnnhos do campo, humilde Com os humildes ; Masdef-
*es Prelados quer Deos, pois não eícolheu para fundamen-

Zz to
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Dia i6.to da fua Igreja as altas calidades

t fèaão as humildade!
de profundas. Foi ao Concilio Tridentino , e fez a jornada

•^
u 10

* fern vans oftentaçoens, que fó fervem à Vaidade, em de-

trimento da pobreza : Onde havia Convento da Tua Re-

ligião, nelle hia pouzar, com hum companheiro do feu

habito , deixando na hoíliaria os poucos criados , Cjue o

acompanhavaõ , e fucccderaõ-lhe alguns cafos galantes,

porque tal vez dava com Prelados, que naõ goftavaõ de

hofpedes , ou craõ menos cuidadoíos do trato dcJies , don-

de nafeia levar algumas más reportas , e peores ceas ; Mas
eífas msfmas defatençoens , c defprezos â fua peífoa . era

o feu prato mais regalado : Se depois o conheciaõ , e ihe

pediaõ perdão ( como fuecedeu muitas vezes) entaõ os a-

braçava com terniííimas demonftraçoens de affec-to , e inf-

tava, em que naõ havia de admitir íingularidades , decla-

rando com muitas veras
,
que íó íe alegrava , e dava por

bem agazalhado
,

quando o tratavaõ como a qualquer

Frade particular da fua Ordem. No Concilio foi lego co-

nhecida , e admirada a fua peíToa , e ouvido como trom-

beta doCeo
,
porque facilmente fe divizava nelle hum de-

zejo ardentiílímo dobem commum da Igreja , lem atten-

çaõ alguma a refpeitos particulares : Quando lançava o

feu voto , todos o eleutavão com profundo íilencio , e já

fabiaõ, que havia de votar fem carne , e fangue. Tratan-

do-fe do modo , com que era bem fe reformaíTcm as partes

do corpo myftico da Igreja , fe hia paíTando em claro o
fagrado Collegio dos Cardeaes, como íe nenhuma relaxa-

ção podeífe íobir taõ alto ; Mas elle, com femblante in-

teiro, e fevero , e com os olhos, e coração em Deos, e

no bem commum da Chriftandade , e na reputação do

mefmo Concilio , diíTe : Os Reverendijfimos , e IlluftriJJimos

Cardeaes (naôtinhaô atè entaõ mayor tratamento ) haô

mifter huma reverendtjfima , e tllujlrijjima reforma: Aííim

votava geralmente era todas as matérias -

y
Paliou a Roma,

e recebeo grandes honras do Sumrao Pontífice Pio IV. e

o mefmo Pontífice conferia com elle as dependência» pu-

blicas , e graviflimas ,
que occorreraõ por aquellcs tempos:

Deo-lhe por muitas vezes a íua Meza , e lhe fez outros

fingulariíhmos favores. Voltando a Portugal,teve huma boa

occ a-
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óccaíiaõ de moftrar o quanto zelava as preemiacneias da Dia 16.

iua Primazia
,
porque com a Cruz Primacial arvorada atra-

T
ir

veçon por toda Heípanha , e pela mefma Cidade de Tole»*'

do, e Corte de Madrid. Reftituido à fua Igreja tratou de

praticar nella as diipoíiçocns do Concilio , e a eííe fim con-

vocou Synodo, e nelle eftabaleceo íantiííimas leys, e ar-

rançou antigos abuzos , emendando , e caftigando vícios,

mas fempre com mais luavidade, que rigor •> Erigio o no-

bre Seminário de Braga , c hum Collegio para a Religião

da Companhia na melma Cidade , c hum Convento na

Villa de Vianna para a fua Religião, no qual fe recolheo

pouco depois, renunciando a Dignidade , cançndo jà de

tantas fadigas , e querendo viver também para íi algum

tempo: Alli , como fe entrara a fer Noviço, começou a

feguir ávida commua, e a exercitar fe nos empregos mais

homildes da Ordem, quanto os achaques , c os annos lhe

davao lugar: Naõ perdeu o coftume inveterado de dar ei-

molas, e vez houve , em que chegou a dar a própria ca-

ma, ficando dormindo por algum tempo nas taboas : Vi-

veo nefte feu Convento oito annos, e tantos teve de pre-

paração próxima para a morte, íuecedida fantiííimamente

nefte dia , anno de 1 590. Com fetenta e íeis de idade:

Jaz no meimo Convento de Vianna com geraes 2cclama-

çoens de Santo.

11.

OGloriofo menino, e Mártir S. Sizenando naf&u na

Cidade de Beja , e de poucos annos paflou a eítudar

na de Córdova , na qual , ainda que dominada dos Mou-
ros , íe liaõ algumas iciencias aos Chriilãos , à eufta de

grandes tributos
,
que eftes lhe pagavaô por aquella per.

miífaõ -

y
Mas entrando a reynar Abderramen IV. do nome

entre os Reys de Córdova , começou a períeguir os Chri-

ftãos com horrendas crueldades , Entre os quaes foi hum
o noílo Portuguez Sizenando, a quem o tirano mandou
dar atrociílimos tormentos, padecidos em taõ poucos an-

nos de idade , com immenfas provas de fortaleza , e conf-

tancia: Jaz feu corpo na mefma Cidade de Córdova, e

Zz ij delia
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Dia 1 6. delia foi tresladado , noanno de 1601. para a Cidade de

?*e Beja fua Pátria hum braço do mcfmo Santo Mártir ,e col-
"* locado com gtande pompa ., e folemnidade na Parrtquia

do Salvador , onde o Santo menino recebera a agoa do
Bautifmo, 7q

III.

Efte di«<, anno de ij6o. em que fe celebra Nof-
fa Senhora do Monte do Carmo, fedeu principio

ao Convento das Religiofas Carmelitas da Villa de Ten-
túgal do Bifpado de Coimbra. Fandou-íe das muitas ren-

das
,
que tinha hum hofpital da mefma Villa,. por pror

vizaõ delRey Dom Sebáítiaõ , com authoridade Apofto-

lica , tudo à inftancia de Dom Francifco de Mello, Senhor

da dita Villa
$
pelo que feus íucceííores os Condes de Ten-

túgal , Marquezes de Ferreira, Duques de Cadaval, faõ,

e forão íempre bemfdtores deftc Convento $ no qual a

iy. de Mayo de i j 6 5. principiou a vida regular
,
que

foraõ fundar três religiofas do Convento da Elperança da

Cidade de Beja, o primeiro que defta Oídem houve em
Portugal.

IV.

NEÍle dia , em quarta feira, appareceo o Invióto Rey
Dom Aííbnfo Henriques com o fufpirado foccorro

à vifta de Santarém, que fe achava chiada dos Mou-
ros, como já dilíemos, a 10. defte mez. Aííiítia em Co-

imbra, e tendo avifo do aperto, em que eílava o infan-

te feu filho, ajuntado o exercito, que lhe foi poffivel em
tempo tão breve , marchou a bufear o inimigo. Atacou

a batalha , que fe difputou com exceííivo ardor. Sahio da

praça o Infante Dom Sancho, epay , e filho, feguidos dos

léus romperão inteiramente os Mouros, e confeguirão hu*

ma das mayores , e mais infignes vitorias, que efereveo a

antiguidade nos annaes da fama* Foi grande a mortan-

dade dos inimigos , morrerão alguns dos Reys
,
que acom-

panhavão ao feq Emperador , c efte ficou ferido de mor-
te,
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te , c acabou pouco depois , ao palTar do Tejo , das feridas, D,a lí-i

que recebeo na batalha .fendo hum dos que lhe puze- T , L
e

-
I r C iV c L

r Julho.
rao a lança o Intante Dom Sancho.

.( I

V.

A Sagrada Congregação do Oratório de Lisboa , teve

o feu principio na Capella Real , pelo leu Funda-

dor o Venerável Padre Bartholomeu do Quental , Ca-

pellaõ, Confeííor, e Pregador da mefma Capella, on-

de com outros Sacerdotes feculares começarão os feus ex-

ercidos de Oração mental publica com praticas efpiri-

tuaes nos Domingos f e dias Santos , em que perfevera-

fao no mefmo lugar quatorze annos , atè que no de

1668. nefte dia , dedicado a Noíía Senhora do Carmo,

fe congregarão em Communidadc no fitio das fangas da

farinha da rua nova de Almada, com eítatutos efpeciaes,

que lhe fez o Venerável Fundador, e confirmou a San-

tidade* do Papa Clemente X. e por fer apertado aquelle

fitio para o numero dos Congregados , e das peíToas, que

acodião aos feus exercícios , fe mudarão para a Igreja do

Efpirito Santo da mefma rua
,
que lhe ofíereceo a Irman*

dade dos homens de negocio, como diremos no feu dia, i4- deA-
gofto.

DECI-
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Dia 17.

de
Julho.

DECIMO SÉTIMO DE JULHO.

I. Fundação do Moflelro do Paraizo de Évora.

II. Padre Fr. JoaÕ da Syheira , Carmelita.

III. Príncipe dos Poetas Luiz de Camoens.

I.

MOSTEIRO do Paraizo de Religíofas de Saõ

Domingos da Cidade de Évora, teve princi-

pio em Recolhimento, fundado por três ir-

mãs da nobre família dos Galvoens , a que íe

agregarão outras muitas nobres donzellas da

mefma Cidade; fendo feu dire&or efpiritua! o Venerável

Padre Bautifta , Cónego íecular da Congregação de Saõ

Joaõ Evangeliíla ; e Regmte do Recolhimento Beattiz

Galvaõ , huma das íuas três fundadoras , que o governou

atè 8. de Outubro de 1471. em que morreo fantamente.

Depois no anno de 1499. paliou a fer Convento da Ter-

ceira Ordem de Saõ Domingos
,
que profeflaraõ todas as

Recolhidas , e elegerão por votos para primeira Prioreza

a íua Regente, que era Mecia Dias. Depois, nefte dia,

anno de 1517. paííaraõ da Terceira para a Primeira Or-

dem de Saõ Domingos , fazendo novas profiííoens , e o-

brigando fe a perpetua claufura
,
que efta fagrada Ordem

profeííava, ainda antes do Concilio Tridentino. De Re-

colhidas, foraõ Religiofas perfeitas, fem terem nunca fun-

dadoras , nem inftructoras de outro algum Convento; c

fem ferem dicipulas , lahiraõ para Mtftras , fundadoras,

c Reformadoras dos Conventos de Santa Catharina, de

Santa Mónica de Évora ,duConfolaçaõ de Elvas, do Bom
Paftor da Villa de Azeitão, e da Villa de Moura. Verda-

deiramente Paraizo admirável , e fecundo em produzir,

naõ ío para íí , mas para outros jardins da Igreja, tantas

flores Angélicas
,
quantas depois merecem fer collocadas

no Celefte Paraizo.

II.



DIÁRIO PORTUGUEZ. 367
Dia 17,

II. de
Julho.

NEÍlc mcfmo dia , cm huma quinta feira, anno de
1687. com mais de noventa e féis de idade, mor-

reo no Convento de noíía Senhora do Carmo de Lisboa ,

o iníigne Padre Fr. Joaõ da Sylveira , illuftriílimo orna-

mento da Religia6 Carmelitana , da Naçaõ Portugueza
9

do Orbe religiofo, e literário. Foi natural da mefma Cida-

de, filho de Fernão Lopes Lisboa , e de lua mulher Ca-
tharina Fernandes. Depois de ler muitos annos Theolo-
gia , efereveo , e imprimio dez tomos ; íeis deExpofiçsõ

dos quatro Evangelhos j dous íobre o Apocaiipfe; hum
dos Aótos dos Apoftolos ; outro de vários opuículos. To-
dos taô doutos, e tão eftimados na Europa Catholica, que

em todas luas principaes officinas tem fido impreífos mui-

tas vezes. Também fe imprimirão dous Sermoens íeus

,

hum de Exéquias do Príncipe Dom Theodozio, outro da

Canonização de Santa Maria Magdalena dePazi. Deixou

M. S. hum tomo da Encarnação , outro de Leys , ou-

tro de Filofofia , e hum Tratado da Imraanidade Eccie-

íiaílica. Naõ vinha a Lisboa pefloa de efpecial nota, ou

de dentro , ou de fora do Reyno
,
que logo nao foífe ao

Carmo, ver a hum homem taô fabio, e egrégio como o

Padre Sylveira. Naô o foi menos no exercício das virtu-

des. Naõ oífendeo a daCaftidade em toda a fua vida. Na
humildade foi raro -

}
Naõ quizfer Prelado j Sò por obedi-

ência aos feus Padres Geraes aceitou fer Prezidente de três

Capítulos Provinciaes j e no Geral, que em Roma fe cele-

brou no anno de 1660. o condecorarão com os privilegio*

de Padre da Província, e fizeraõ Diífinidor perpetuo da

Ordem. Na pobreza foi tao fíngular, que tendo mil cru-

zados de renda cada anno, que lhe deixou fua irmã a Ba-

ronczaDona Beatriz da Sylveira, de quem já falíamos em
outra parte j e recebendo grandes produetos dos feus livros, vêreiro.

"

tudo empregou em obras Santas , e íagradas do feu Con-

vento , c fe tratava como verdadeiro pobre , não tendo

outras alfayas mais
,
que huma Cruz de pào, huma banca,

huma cama , e duas cadeiras velhas. Ainda aífim alguns

furtos



368 ANNO HISTÓRICO
Dia 17. furtos lhe fizeraõ da fua cella , quaes foraõ levar em-lhe ai.

f.

Q gumas vezes
(
peífoas graves que o viíitavão ) o tinteiro, e

J 'as penas, com que eferevia, como joyas preciofas, dignas de
immortal memoria. Nafua fepultura ie lè o feguinte epi-

táfio.

Sifte Lcótor.

Hic Jacet

Carmeli do&iílimus Do&or,
Sapiens , & humilis

,

Pauper, íed magnanimus.

PATER SYLVEIRA.
Libris incumbens, Deo impenííus

Studuit , ícripfít , compoíuit:

Nil habens Litteris precioíius

prxter virtutem.

Nobis exempla, Liíise decorem,

Famam seternitarirelinquens,

Sicut vixerat , mortuus eíl

In ofeulo Domini:
Ne difeedas, quin dicas

Requieícat in Pace.

Obiit 17. Julii, Anno 1687.
I

iii.

UizdeCamoens, famoftfíimo Poeta, Portuguez, naf-

u
ceo em Liboa pelos annos de 1524. foraõ feus pays

Simão Vaz de Camoens, e Anna de Sá , e Macedo, am-

bos das mais nobres, e antigas famílias de Portugal, e Caf»

tella. Aplicou-fe ao eftudo das humanidades , em que ía-

hio iníigne. Foi verfado nas lingoas Grega , e Latina ,

e teve largas noticias das hiftorias, das Fiioíofias, e Ma-.

thematicas. Deu-fe ííngularmente à Poczia j e fotão tão

felices os primeiros partos do feu engenho, que por elles

começou, fendo ainda muito moço, a íer conhecido, e

eftimado na Corte. Paííou alguns annos fem outro em-
prego mais

, que os galanteyns , e as dive íoens,cmque

coftumaõ gaftaro tempo c» da íua idade, e calidade, ate

que fe rendeo muito deveras á fermofura de certa mulher,

em
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cm quem acharão benigno, e honefto agrado os feos ren- Dia >7*

dimenros. Mas os feos parentes levarão tanto a mal a per- „
e

tenção de Luiz de Caraocns ,
que o fizeraõ com vários *

pretextos fahir defterrado de Lisboa ; e efte foi o primei-

ro golpe, com que afortuna, para elle íempre adverfa,

o começou a ferir. Parlou a Ceuta, onde no exercido das

armas moftrou, que não era menos valeroío
,
que enten-

dido. Era hum encontro com os Mouros , perdeo hum
olho , e nefta infelicidade teve a grande conlolaçaõ de

não poder ver, nem fer vifto fem huma nobre teftemu-

nha do feu valor
,

qual era aqoella mefma falta , a que

elle mefmo chamou em huma lua carta : manquejar de hum
olho. Depois lhe encorflendou hum Fidalgo

,
que mataf-

fc a hum feu adverfario ; o qual, como Camoens, tam-

bém era torro de hum olho. Aceitou a comiíTaõ com fa-

cilidade , e deíafogo de foldado ; mas eiquecco-íc delia

com temor de bom ChriíHo ; e culpando-lhe o Fidalgo

a omiííaõ , refpondeo gracejando :

Logo lhe naõ vi bom getto
,

quando vo-lo dei por morto
j

porque torto matar torto
,

naõ me parece direito.

Por efte tempo morreo Dona Catharina , a cuja morte

compoz aquelle fuaviiíimo Soneto : Alma minha Gentil ,

que te parti/le. Como ceifava acaufa do feu defterro , vol-

tou para Lisboa , e alli fe lhe renovarão taõ fortemente

as lagrimas, e as faudades
,
que naõ podendo com o pe-

zo de tanta dor, a que fc ajuntava o da pobreza , em
que feus pays íe achavaõ , fc rezolveo a navegar para a

índia , dezenganado de tornar mais a Portugal. Adqui-

rio naquellas partes illuítre nome nos cafos militares da-

quellc tcmpc; mas 01 prémios foraô muito dtíiguaes aos

ícos merecimentos ; Porque apenas lhe deraõ ceito offi-

cio
,
que foi fervir em Macào , Cidade

,
que os Portu-

guezes começavaô a fundar na China, junto da Provín-

cia do Cantão. Delia fahio com alguns cabedaes , c vol-

tando a Goa , os perdeo á força de hum horrendo naufra-

Aaa gio,
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Diai7.gio, de qae efcapoa a nado na foz do rio Mocon , on-

{*
e de lhe faccedeo o que a Júlio Ozar ,

porque naõ lalvoa
J
u

°* mais ,
que a fua peííoa , c os feus Luziadas

, que já en-

tão havia compoíto em grande parte. Aííim o ciiz faiian-

do do meftno rio no Canto decimo, Eftancia 128.

Efle receberá plácido^ e bratido

no [eu regaço o Canto
,
que molhado

vem do naufrágio trifle , e mizeranào

dos procello/os baixos efeapado,

PaíTbu a Goa , e finalmente a Lisboa , feguido , c per-

ícguiio fempre de infortúnios , c perigos uo mar , e na

terra, e de mas correípnndencias de fa lios amigos
,
que

ainda faõ mais para temer, e lentir. Dedicou os ícus Lu-

ziadas a EIRey Dom Sebaíliaõ
,
que lhe deu huma* limi-

tada tença
,
qae por ler de taõ pouco porte , e por en-

contrar na cobrança mais dificuldades do que os ceiriz

de que ella conílava , veyo a cahir em pobreza taõ ex«

trema, que chegou a viver de elmolas, que de noite pe-

dia pelas ruas de Lisboa hum Jáo , chamado António,

que trouxera da índia. Em huma occaíiaõ , depois de ou-

vir MiíTa na CapeUa de noíía Senhora do Amparo , lhe

fallou o Duque de Aveiro, c fabendo delle, que naõ ti-

nha , que jantar naquellc dia, lhe perguntou
t
que coufa

queria lhe mandaíTe da fua meza ? e refpondendo Ca-

moens, que lhe bailava huma galinha , lha prometeo o

Duque: mas naõ lhe lembrou a promerTa , fe naõ muito

depois de haver jantado, e toda a família da fua cala , e

nao haver já galinha , fe naõ vaca , de que fe mandou
hum prato a Luiz de Camoens > o qual

,
pelo mefmo cria-

do do Duque , lhe mandou logo a reporta feguinte :

Já eu v't a taverneiro
,

vender vaca por carneiro
;

mas naõ vi por vida minha
,

vender vaca por galinha ,

fenao ao Duque de Aveiro.

Naõ
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Naõ fe pôde referir, hum tamanho defemparo em ho-Dia 17.

racm t*õ infigne , e que foi huma das primeiras glorias 5*
e

da Naçaõ Portugueza. Naõ acuzamos ao Rey ,
que era-' %

menino , ma* quem naõ condenará aos Miniftros , e aos

grandes Senhores
,

que entaõ viviaõ , aos quaes poderá

aqcellc portentofo engenho dar vida immortal , íe elles

o ajudaíTem a manter a fua com huma limitada porçaõ
j

mas he jufto caíligo da mizeria , ou ignorância dos taes,

acabar-fc por fua morte a fua memoria, eteinizando-fc ao

mefmo tempo a dos Varoens fabios , c valerofos
, por

mais que foííem deztftimadoí na vida. O extremo delem*

paro , em que Luiz deCamoens fe chegou a ver , lhe cauíoa

huma taõ profunda trifteza
,
que bnftou a lheaccelerar a

morte. )á nos nltimos annos vivia taõ aíheyo defi mefmo,

e taõ entregue ás confideraçoens da fua difgraça , que pare-

cia outro muito -differente do que havia lido. Pedio-lhe

por aquelle tempo certo Cavalleiro illuftre [que naõ decla-

ramos, poílo que lhefabemos o nome
[
que lhe quizef-

fc traduzir em verfo Portuguez '01 fete Píalmos Peniten-

ciaes, facilitando-o na'promptídaõ, com que fazia os ver-

fos , ao que ellc refpondeo : Ghtando eu fenhor os fazia ,'

achava-me em idadeflorente , favorecido das Damas , e efli-

modo djf amigos , e naõ me faltava o necejjarto ; açora tu-

do i/lo me falta j e aht ejià o meu António
,

que me pede

iuas moedas de cobre para carvaõ , e naõ as tenho para lhas

dar. Permanece em vários eferitos efta memoria , mas naõ
labemos ,

que quem facilitava a compofiçaõ dos verfos,

ajudaíTe a compra do carvaõ. Oh laftima! Oh mizeria?

Enrre innumeraveis > morreo finalmente neftc dia , inno
de 1 $9 % Algun» dizem

,
que em hum hofpital

,
qoe hc

o único refugio dos defempatados. Foi fcpultado na Igre-

ja do Morteiro de Santa Anna , logo á entrada , da parte

efquerda , ícm algum final
,
que diftinguiíTe a fua fepnlta-

ra , atè qoe noanno de 1595. Dom Gonçalo Coutinho,

Cavalleiro illuftre , difereto , e Cortezaõ lhe levantou

hum nobre tumulo , e nelle fez gravar a infcripçaõ fe-

guinte.

Aia ij Aqui
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Dia 17.

. .,

e Aquiz jaz Luiz de Camoens,
" / Príncipe

Dos Poetas do leu tempo,

Vivco pobre, e miftraveJmentc,

c aíTim moneo,
anno de M.D.LX1X.

Foi Luiz de CamocDS nobiliílimo em fangue, briofo foi-*

dado, difercto Cortezaõ , alegre , e prompto nos ditos,

fácil no trato , confiante nas amizades, de natural liberal,

e generofo, fino amante da pátria , por mais queella lhe

pagava as fuás finezas com repetidas ingratidoens,* Hon-
rador dos beneméritos , ainda ofF.ndido delles , oppofto

aosviciofos, grande avaliador das acçoens heróicas, amar-

tclado da verdade, e inimigo jurado da lizonja. Eftes, e

outros luzidos atributos , conltaõ ( além das noticias da

loa vida ) das íuas cartas
j
que íaó os menores retratos dos

ícus Aúthores, e as de Camoens rcprtzcntaõ a fua alma,

naô íò porque todas faõ alma , mas porque inculcaõ os

feus bons sfRótos. Cooit-íiõ rambem do contexto das fu«u

obras poéticas; tfa* quits fvi a delicia das nove Muzas,

o mim© das trri Graças, hum milagre rariííimo do enge-

nho , hum emprego íingular da admirnçaõ. Os Poetas

mais infignes , Gregos, e Latinos, geralmente excederão

em hum eftillo, em outro for ao menos felices: Camoens
f>i feliciílimo em todos. Igualou , e em parte txcedeo

,

no heróico a Homero, e a Virgílio $ nolirico a Pindaro,

e a Horácio ,' no cómico a Plauto , e a Terêncio
;
que

f>raó nos três eítilios os mayores Meílres. À fua Luziada

he a joya de preço ineítimavel nos thefouros do Parnazo*

O politico, moral , íeotenciofo , o galante, o fútil, o anima-

do , e o identifico , o engenhofo , e ídecto da invenção
f

a alteza dometco, a pompa das loctiçoens, a ternura dos

aíFeòtos ', a elevação das fantezias , o primor das corres-

pondências, a valentia das imagens, e pinturas j de que

fe compõem efte grande Poema, facilmente o conflituem

Príncipe entre todos os que a fama celebra. Neile temos

. huma prova concludente da facilidade , e da felicidade
,

da
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da copia, e da elegância , da propriedade, e da doçura , Dia 17.

da graça , e da energia da lingua Portugueza, que tal ^
e

vez os Teus mefraos nacuraes deíprezaõ. Aflim explica o*
u

que diz , e qaer dizer
,
que nas luas frazes naõ íó ouvi*

mos, mas vemos as coufas
,
que relata. Quem naõ íe vé no

meyo de huma grande tromenca , e a perigo de çoçobrac

nella, quando lé no Canto VI. as cftancias 71. 72. 73.
Quem naõ fe inflama de efpiriços generoíos

,
quando lê

no Canto IX. eftancia 92.

Por ijfo , ò vós , que as famas eflimais,

fe quizerdes no mundo fer tamanhos ,

defpertat já do fono do ócio ignavo:

que o animo de livre faz efer avo.

Aflim em todo o mais. Nao deícreveraõ , nem exprimi*

raõ melhor , femelhantes imagens , nem Homero , nem
Virgílio , com toda a eloquência , e mageftade das íuas

linguas Grega , e Latina. O noíío Príncipe Camoens af-

íim ie ajuda, e acomoda aos eftillos , e aííumptos, que,

fe trata matérias graves, efnblimes, todo he pompa, to-

do mageftade, todo elevação ; fejocozas , alegra a mef-

ma trifteza ,• fe fúnebres, entriftece a mcíma alegria^ fe

bélicas, alvoroça os ânimos, inflama os efpiritos, anima

os coraçoens -

y
Sc amorolas, todo fe desfaz em ternuras,

em finezas, em galantarias. Não fem caufa diífc de íi mel-

mo no Soneto iegundo da primeira centúria.

Eu cantarei de amor taõ docemente

por huns termos em ft tao concertados^

que dous mil acctdentes namorados

faça ftntir ao peito
,
que nao fente.

O mefmo vemos nas coropofiçoens Liricas. Os feus Sone«

tos faò a delicia ( íenaô forem a inveja ) das Muzas. Ex-

cede as admiraçoens o fácil, o alto , oíuave, o polido , o
próprio , com que propõem , e expõem os penfamentos , a

valência , com que os anima , a viveza , com que os realça:

' Abre com chave de prata , fecha com chave deouroj que

he o primor dos Sonetos. Naõ poíío conter-me em naõ

referir ao menos hum , em graça dos que tal vez naõ vi-

rão , ou manejarão pouco as obras defte grande homem.
Qneixa fe nelle dai mudanças, que o tempo faz , ede que

mudan-
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Dm 1 7. mudando fe antes as coufas

,
jade bera para mal , ejádc

T
,,

e mal para bem j Depois fe mudavaõ de mal para mayor
mal. Efta he a alma do conceito. O Soneto diz aífiro.

Mudao-fe os tempos, mudao-fe as vontades-,

muda-fe o fer , mudafe a confiança;

todo o mundo he compoflo de mudança
}

tomando fempre novas calidades.

Continuamente vemos novidades,

differentes em tudo da efperança,

do mal ficaõ as magoas na lembrança,

e do bem (je algum houve ) asfaudades.

tempo cobrei o chão de verde manto
,

que jâ cuberto foi de neve fria,

e em mim converte em choro o doce canto.

E a fora efle mudar fe cada dia%

outra m%dançà faz de mor ejpanto,

que naõ fe muda já como íohia»

Permitafe-me mais referir oi tercetos áo Soneto fetenta c

íeis, que dizem aífim:

Em quem
y
pois , virdes largas efperanças

de Amor , e da Fortuna
(
cujos danos

alguns terào por bemaventurancas )

• Dizei-lhe
,
que os fervijles muitos annos

9/

e que em Fortuna tudo faõ mudanças^

e que em Amor naõ ha fenao enganos»

- Nas fuás Odes, Cançoecis, Sexcinas, Eglogas , e Elegias , e em
todo o outro género de compoíiçaõ metricaremos , c ad-

miramos a mefma futileza de conceitos, a mefma elegân-

cia de frazes , a raefrna doçura de armonias , a mefma
pompa de primores, e adornos rethoricos. Sendo também
ntftis obras admirável. No eftillo cómico efereveo me-
nps ,

porém naõ menos luzida , e engenhofamente. As
fuás Comedias , fegundo a forma

,
que fe uzava naquelles

. tempos, faõ por extremo diíeretas , Suaves, elegantes, e

donozas. Em todas fuás compofiçoens métricas, be o ef-

*4illo taõfuave, taõ fublime, taõ ardente
, que ao meímo

tempo deleita , admira , e inflama. A facilidade , aconío-

nancia, a cadencia dos feus ferfos , he tal , que mais pare-

cem ditados pela natureza, que compoftos por artifício. Em
todos,
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todos, a frazc he pura , copicfa , e tal vez grandiÍoca,- Dl* l ~*

mas nunca arfectada , nem imprópria. Naõ faltou
(
mâs tu ji10

faltaffc! qaem lhe quiz arguir nas fuás ob; as alguns de-

feitos contra as leys da Poezia , mas ( íe o íaô ] íaô veniaes,

c atè nelles tem graça , c faô como' hum íinal na fermo
fura, ejue antes a realça, doqueafea. E ainda que mur-
mure catre dentes a emulação de poucos , e necios, tem da

faa parte o apiaufo umveríal das mais fobias Naçoens da

Europa, em cujos dialectos fc traduzirão as luas obras,-

Tem por íí as repetidas , c numeroías imprcffoeos das meí-

rnas ,
que excedem fem comparação as de outro qualquer

livro dos que tiveraõ mayor aceitação ; Tem p15f fi,fTnal-

mente, o eilampldo, que deu em todo o mundo o nome
de Camoens

,
que fera immortal , e plauzivel em quanto

durar í obre a terra a memoria dos homens.

I

•«£3» «53**5> «SS» «5> <S>:*!<£>*£5» <5> <£S**S5* «$> «í 9>

DECIMO OITAVO DE JULHO.

I. Santa Marinha , ou Margarida , huma dai nove irmãs.

II. Colloca Je na Igreja do Carmo de Lisboa a milagrofa Ima-

gem do Santo Cbrifto.

III. Dom Manuel de Menezes,

IV. Padre António Freira)

i.

SEZiS^n UNTO da antiga Cidade de Antioquia da

lífó Vk&flí Diocefi Bracarenie padeceo ncfte dia Santa

Jswll^l Marinha, ou Margarida (huma das nove ir-

ty&Jltà^i rnãs ) ploriofo martyrio % cm defença da Fè,

e da pureza. Lançaraõ-na cm hum forno ar-

dendo , trás o fogo lhe perdoou reverente ; e como lhe

fechaííem a porta, por onde a meterão nclle , íahio por

huma abertura moito eífreita , moftrando
,
que corre ca-

va já a lograr o dote da Sutileza. Foi finalmente dego-

lada, e a cabeça deu trez faltos , e a ellc* íe abrirão trez

fontes [ como íe refere de Saõ Paulo ] enjas agoas obraõ
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Dia 18. tão perennés , c tão fingulares prodígios

,
que

,
por cílk

5*c caufa , faõ ainda hoje chamadas: Agoas Jantas.
Julho-

I. de

Mayo.

II.

NO mcfmo dia , armo de 1638. fc rresladou com
folemniíTima Procifíaõ , da Igreja de Saõ Domin*

gos para a do Carmo de Lisboa , a milagrofa Imagem
do Santo Chrifto , na reprefentaçaõ de morto , a qual

fora refgatada , e trazida de terra de Mouros : He a Tua

Capella hum maravilhofo Santuário, onde fe eímerou a

piedade , e grandeza dos fieis , eonde todos achaõ prom*

pco remédio, e efficaz patrocínio nas mayores tribulaçoens

particulares , e publicas.

ih.

Om Manoel de Menezes , General da Armada dç

Portugal em tempo de Caftclla; foi Cavalltiro de

excellentes partes , muito veríado nat lingoas , nas feien-

cias , nas hiítorias , nas poezias. Foi Croniíta rròr , e

Cofmografo mor do Reyno. E creveo alguns tratadot de

fucceííos particulares do íeu tempo , e deixou quaíi aca»

bada a Crónica deíRey Dom Stbaftiaô ,
que naô chegou

a imprimir-fe. Naõ refplandeceo menos no exercido das

armas. Servindo de General da Armada , depois de íer

quatro vezes Capitão mòr das Náos da índia , fe achou

na reírauração da Bahia, como dizemos em outro lugar.

Depois , fendo também General , íuecedeo o lamentável

11.de ja- naufrágio da Armada Portugueza ,
que também já refe-

rimos em outra parte. Morreo nefte dia, anno de 1628.

IV.

NEÍlc dia
,

péla homa hora depois dameya noite, no

anno de 1697. contando noventa de idade, faltceo

na Bahia o Padre António Vieira , da Companhia de Jefu,

Pregador dos Reyi Dom Joaõ IV. Dom Aífonfo VI. Dom
Pedro II. e fem controversa Rey dos Pregadores. Foi

Va«
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Varaõ digno de memoria immortal. Infignementè gran-Ei* i$\

de em iciencias , e noticias. Aííim refplandecia em todas, í*e

como fe houvera fido Meftre em cada huma. Na arte con-
°*

cionatoria, foi fem contradição o Juiz, ou
[
para que odi*

gamos com mais alta comparação , e mais própria) o Fe-

niz. Seguio efte feliciífimo engenho na eílructura dosfeus

Sermoens huma nova idèa , hum novo methodo. Alguns

o raftejaraõ antes : Muitos o quizeraò imitar depois , mas
huns, e outros com aquella difTerença, que vai da luz das

Eílrellas aos reíplandorcs do Sol. Os mayores homens,
os mais infignes lhe abaxaõ a cabeça , e com o dedo na

bocca lhe rendem a primazia. Se ha algum, que diga, ou

prezuraa o contrario , nem he infigne , nem he grande,

nem he homem. Naõ negamos a emminencia de muitos

Oradores dos noííos tempos
(
pofto, que a negue a inveja,

ou a ignorância) mas eífes, tanto excederão aos mais, quan-

to mais Te chegarão a beber das agoas defta fonte, a parti-

cipar dos rayos deita luz.

Nos feus Sermoen3 , aííim tira os aííumptos das en-

tranhas do Evangelho
,
que vem nafeendo delle , e dei-

las; Aííim os diffine , os reparte , os vefte j aííim os funda,

os prova , os confirma j aífim os exorna, os illuftra, os re-

alça j com taó íobidos conceitos , com penfamentos taõ

novos, taõ cxquifitos, com reflexoens taõ agudas, e taõ

íolidas , com documentos taõ altos , com erudição taõ vaf-

ta , c taõ felecta , com fraze taõ natural , e taõ pura,

com tanto âceyo fem artificio, tanta gala fem arTc&açaõ,

com tanta vivacidade de engenho, tanta profundidade de

juizo , com tanto pezo de razoens , taõ ajuftado nas pre-

miíías , caõ formal nas coníequencias , taó douro , tão ele-

vado , taõ elegante , taõ fublime
,
qoe deixa ablorta , c

fufpenía a meíma admiração , etranícende todo o elogio.

Nos pontos mais dirricultofos da Theologia efpcu-

lativa , Moral , Dogmática, e Àlcetica , nfa de termos tão

claros, e tão próprios, de exemplos tão naturaes,de com-
paraçoens tão adequadas , e bem trazidas , que fe deixa

entender facilmente , ainda dos entendimentos mais rud s,

ou menos cultivados. Pelo mefmomodo difeorre em qu. I-

quer das outras laencias
,
quando chega a tratar delias. Atè

Bbb nas
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Diti iS.nas artes mais humildes, e nos empregos mais alheyos da

^ íua profiíTaó, falia com tanta propriedade, e miudeza,
^ como fe os profeíTara • Nos da guerra , como fe fora

foldado , nos do mar, como fe fora piloto, nos do cam-
po , como fefora lavrador , é atè nosdo jogo [ não fe pode

encarecer mais ) como íe fora taful.

Na intelligencia , e expoíiçao das Efcrituras he hum
prodígio fingular : Aííim ajufta os textos aos feus difeur-

fos
,
que parecem trazidos , ou achados com turne íupe-

rior. Por onde os outros paffaraõ fem advertência, allidef-

cobré as duvidas mais agudas , e mais feleótas , e as refo}-

ve , e dezata com tanta proporção ao feu intento , como
fe fò para elle fora feito o texto, e o reparo. Nos dita-

mes da politica fe remontou com fuperiores voos j O amor

da Pátria, o credito da nação o confrangerão por vezes a

fallar em publico fobre as novidades do íeu tempo
, quefo-

rão as mayores , que em muitos feculos fe virão em Por-

tugal. As mefmas o obrigarão a exortar, e advertir , e, tal

vez, reprehender ao povo, á Nobreza, e atè às mefmas
Mageílades -

}
O que fez com efíillo excelfo , e fublime, c

com tanta valentia , como prudência. DiíTe as verdades

fem temor, mas com tento : Soube unir a liberdade com
a madureza , a doutrina com a doçura. Nos Sermoens pa-

negyricos , abftrahindo de exageracoens vans , e de com-
paraçoens pueriz , louva os Santos , engrandece os myfte-

rios com difcretiííimas idéas , folidas , bizarras, engenho-

fas, e a toda a luz admiráveis , e plauziveis. Nos Sermoens

Doutrinaes he hum fortiíTimo propugnador das virtudes,

expugnador dos vicios, valendo-fe de argumentos, econ-

fequencias taõ fortes, e tao fuaves
,
que baftaõ a vencer,

c convencer a obflinaçao mais cega, a cegueira mais ob-

ftinada. E, para que o diga de huma vez, com os léus fer-

moens aííim enriquece a memoria , affim liíongea o en-

tendimento , aííim rende a vontade -, aííim íe infinúa ao

coração, que juílamente he , e merece fef tido por hum
dos mayores milagres do engenho ,e agudeza

,
que já mais

vío o Mundo.
Ainda aííim houve naquelles tempos quem pregava

melhor , que o Padre António Vieira ,• Mas era o meí-

mo
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lho Padre em diíFctentes Sermoens j Em qualquer dos feus Dia i&

excedia aos outros Pregadores , em alguns !e excedeo a
T

'

.®

íí mefmo. As finco Pedras de David laõ finco riquiííi-

mos Diamantes , com que fe coroa no templo da fama o

fymulacro daagudtz.i. Os dous fermoens da Pfoííííaõ, e

das Exéquias faô duas colunas do mefmo templo, grava-

do neílas o antigo Non pln> ultra. No Sermão do Evan-

gelifta fe remontou como Aguià, Aos quatro Juízos do
Advento nada chega. O Sermão da Quinquagefíima he

o Sermão dos Sermoens , e affím outros. Mas que mayor
prova da excellencia delles , que as eftimaçoens de todo

o Orbe Catholico! Foraõ ellas tantas , e taes
,
que não

fabemos
,
que alguém nos noíToí» tempos as logaííe íguaes,

nem femelhantes. Por mayor , que foííe o Templo em
que pregava o Padre Vieira, jà neile 30 romper da me-
nhã não havia quem pudeífe romper com grnte ,• Con-
corria toda a Nobreza de hum , e outro Uxo

i
cencor-

riaõ os fogeitos mais graves de todas as fagradas Reli-

gicens , concorria o mais ícleóto , e mais luzido do Po*

vo. Ouviaõ-fe as fins vozes com igual filencio , e admi-

ração de todos: Ate a meíma inveja emudecia. Na ca-

baça do Mundo logrou os mayores aplaufos. Todos os

Cardeaes, Prelados, e homens infignes
, que f.guiao a

Corte Romana o ouviúõ , como a Oráculo da eloquen-

cia, A Sereniiíima Senhora Chriftina AleX^ndia , Rainha
de Suécia ,o tratou com fingulariííimas cxpreífoens de Real

aíFcclo , reputando por gíande gloria cuvir na fua Ca-
pella ( como ouvio por muitas vezes ) hum taõ afamado
Orador $ A's Naçoens , e Províncias da Chiiítandadt

,

aonde não chegou em pelToa , chegou alua fama, e deu

nellas hum tão eftrondofo brado
,
que todas procuravaõ

com ambiciofa emulação os feus e feritos , e os verteo ca-

da huma no feu próprio idioma. No PortugueZ , temos

as fuás obras reduzidas hoje a quinze tomos. D zeja-fe

com univerfal expectação o Clavts Propbetarum. Que el-

le conte íía fora o mayor diívelio dos feus eftudos. O que

he argumento evidente de fer aquclla obra hum parto in-

comparavelmente prodigiofo, huma joya de preço inex-

timavJ.

Bbb ij Efte
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Dia 18. Efte homem taõ grande, taõ infigne , tacj venera*

Ih
^° Por ûas ^clras ' c fabcdoiia, ainda fe fez, e foi mayor

homem pelo dezengano , com que metendo debaxo dos

p£s as eftimaçoens ( verdadeiramente vaidades ) do Mun-
do , e da Corte íe retirou delia , e delle para o Mara*

nhaõ , trocando os Palácios , em que era admitido pelas

choças de colmo: A graça, e valia com os Rcys , e pri-

meiros Senhores de Portugal , pelo trato com homens
defpidos , ferozes , e quazi brutos : O defeanço , e dili-

cias, que pudera lograr, fe quizera
,
por infinitos traba-

lhos, e perigos: Os cargos, e dignidades, que lhe foraõ

oíFerecidas, por graves perfeguiçoens , e defprezos, a que

fe facrificou , e padeceo , fem outro fim , ou intereíTe

mais que o de (alvar as almas daquclla nume roía , e in-

culca gentilidade. Vários accidenres (que naõ íaõ do nof-

fo aííumpto ) o trouxeraõ a Portugal , e o levarão a Ro-
ma, donde voltando outra vez a Portugal, fe recitou fi»

nalmente para o Brazil , fazendo, como novo Sol , hum
perfeito circulo taõ luzido como dilatado.

<«§> 4$§»«§> 453» «6> <$S» «69» i «65» «69» «65»«69» «69» «69»9»

DECIMO NONO DE JULHO.

I. Chega a Lhbda huma podero/a Armada de Inglaterra*

I I. Maravilho/as acçoens no fegundo cerco de Dto.

III. A Rainha Dona Filippa , mulher delRey Dom Joaõ L
1 V". Peleja huma efquadra Portugueza com buma poderofa

Armada dos Turcos.

1.

ESTE dia , anno de 1381. entrou pela bar-

ra de Lisboa huma poderofa Armada de In-

glaterra , em que vinha Aymon , Conde de

Cambrix , e Duarte feu filho , e da Infante

Dona Ifabel , filha de EIRey Dom Pedro de

Caírella , morto pouco antes a mãos de feu irmão Dom
Henrique $ Vinha também a mefma Infante Dona Ifa-

bel,
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bel , e muitos Senhores, c Senhoras das primeiras cálida- Dia «p-

des da Corte Ingleza ,• Pertendia o Conde a fuccefíaô do
t ^

Rcyno de Caftella peio direito, que a ella tinha a Infante'

Tua mulher $ Intentava também defpozar o Príncipe Du-

arte leu filho , menino entaõ de feis annos , com a In*

fante Dona Beatriz, herdeira de Portugal , filha de EíRey

Dom Fernando j E que ligados os dous Príncipes decla«

fadem guerra a Henrique, que já íe intitulava Rey; Re*

cebeo o noííb aos novos hofpedes com fingulares demonf-

traçoens de grandeza, e amor, e os foi eíperar ao tempo,

que fahiaò em terra , e vieraò todos a pè , até a Igreja

Cathedral, trazendo EIRey a Infante Dona lfabel de bra-

ço, e dahi foraõ acavallo, ao Convento de Sòõ Domin-

gos , levando-a o mefmo Rey de rédea , a que íe fegui-

raõ feftas publicas, de volta com apresos militares
,
que

tiveraõ mais de eftrondo, que de erTeito*

11.

POr morte de Coge C,o fa r , entrou no Governo das

armas de Cambaya Rumecào feu filho, mancebo de

grandes brios , e que f bre os eftimulos da própria repu-

tação fe via obrigado aos dezempenhos da vingança , por

haver jurado lobre o fangue de feu Pay de 3 tomar dos

citiados , e paííando dos artifícios , e traças militares a

força defcoberta, deu neíte dia anno de 1546. á forta-

leza hum aflalto geral. Dividio em vários corpos os folda-

dos , de que razia mayor confiança, e dividio também as

Naçoens, para que a emulação irritaííe o furor, e todos»

a hum tempo , aquellas débeis muralhas , débeis jà , e

quaíi poftas por terra, pela fúria , e mediante imprcí*

íaõ das baterias. Rumecào inveftío o baluarte Saõ Tho-
rnè com hum bom numero de Turcos, e Janizaros; So-

biaõ eftes com grande ardor, e fendo huns vilerolamen-

te rechaçados > infeftiaõ outros na íobida , fazendo de-

gráo dos corpos palpitantes de feus companheiros: Mui-
tos pelejavão com tanta furia

,
que atravefftdos dás nof-

ías lanças , corriaõ por ellas a vingar a morte , de que

não podiaõ fugir. Juzarcáo, nobre Cabo entre os Mou-
ros
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Dia 19. ros de Cambava , acometeo com mil e quinhentos foi*'

_ j!
e dados cícolhidos o baluarte São Joaõ : Naô paíTavaô de

Julho. . „
1 /- 1 - -

trinta os rortuguezes , que o detendiao , mas erao a mayor
parte illuftres em Tangue , famofos por valor , provados

jà em muitas oceaíioens
j mas neíla levantados íobre as

Eftrellas , obrarão gentilezas taõ infignes
,
que excedem

o credito , vencem a admiração : Dom Joaõ Mafcare-

nhas , fuperior a todos no mando , o moftrava fer no
valor,- como fe fe multiplicara em muitos aííiítia em to-

da a parte, e obrava juntamente como Capitão, e Tolda-

do , porque ao melmo tempo difpunha , e pelejava. As
mulheres acodiaõ às muralhas com armas , e inftrumen-

tos de fogo , trazia5 confervas , e bebixjas aos íoldados,

e os exortavaô apelejar confiantes, cm defença da Fé, da

reputação do leu Rey, âo credito da Naçaõ* Supriaò os

inimigos a falta de huns com as rezervas de outros , e os

noílos eraò íempre os meímos. Sobre duas horas de com-
bate , o reforçarão de novo , impacientes da noífa rezif-

tencia, e da lua difgraça. Viaõ-fe no circuito da Forta-

leza , os corpos mortos , a montes , o fangue em rios

:

Huns cahiaõ cortados do ferro , outros abrazados do fo-

go , tudo erao mortes f tudo horrores -

}
«Ate que vendo

Kumecào a grande mortandade dos íeus , e que já ie che-

gavaõ aos perigos com manifefto receyo, mandou tecar a

recolher. Morrerão delles quinhentos , os ferides foraõ

muitos mais ; Dos noífos morreo hum Í6 foldado, e naõ

chegarão a vinte os feridos -

}
E nefta dcfigualdade íe vio

com patente demonftraçaô
,
que Deos patrocinava a nol-

fa caufa , como fua.

iii.

Oaõ , Duque de Lancailro , filho terceiro de Eduarte,

e de lfabel , Reys de Inglaterra, cazou com Branca , fi-

lha herdeira de Henrique , Duque de Lancaftro , por

cuja morte fuecederao ambos naquelle Eirado : Tiveraõ

hum filho: e duas filhas: Henrique, que depois foi Rey

de Inglaterra V. do nome , e Ifabe! , que cazou com o Con«

de de Hautinglon, Condcftavel de Inglaterra, e irmão del-

Rey
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Rey Rycardo ; e Filippa, que vcyo a fer Rainha de Por- Dia 19.

tugal , por cazar com EiRcy Dom Joaõ I. Foi Princcza ^
txomada de ííngulariíTimas virtudes : Defde menina fedeu *

a D -os com grande fervor : Rezava todos os dias o Officio

Divino, e outras muitas devoçoens , e era taõverfada nas

Rubricas do Breviário, que muitas vezes emmendava, e ad-

vertia muitas couías aos feus Capellaens. Gaílava muitas ho-

ras do dia , e noite na Oração mental , e contemplação das

coufas doCeo: As fuás rendas , mais erao dos pobres, e

Igrejas , e Morteiros , do que fuás : Singularmente cuida-

va das Donzellas nobres, cuja honra corria perigo
, por

falta de bens da fortuna, e as cazava da fua mão, e dota-

va da fua fazenda com grande gofto. Obfervou fempre

huraa rara modeftia nas palavras, enasacçoens,mas, nem
por iífo faltava aos eílillos cortezãos de Palácio ; Moftra-

va fin^ular aftabilidade a todos, e mais aos mais humildes.

Não lhe fofiia o coração , ver aos Príncipes Catholicos

guerreando entre íi , e dezejava entranhavelmente
, que

todo? volraíTem as armas contra os infiéis : Nas adveríi-

d.ules era pacientiííima , é nunca Confentio^, que peííoa

alguma fofle caftigada por feu refpeito
,

por mais que tal

vez o mereceffe. Amou com grandes extremos de carinho,

e veneração a El Rey feu marido, e com os mefmos foi a-

mada delle. Sobrefahio na boa criação de feus filhos, e

por ella forão os mais excellentes, e generofos Príncipes,

que então havia na Chriftaodade ; Paífado o anno cli-

matérico lhe fobreveyo a morte, e nella, recebidos devo-

tiííimamente os Sacramentos , confolou a EIRey com fua-

viííimas palavras , e deu a feus filhes íantiííimas direcções:

A cada hum entregou fua efpada , que lhe havia preveni-

do, para quando fe armaífem Cavalleiros , e lhe enco-

mendou , que o foífem de Chrifto , empregando-fe na

gloria , e exaltação do feu nome , e defença da fua Fè.

Com eftas , e outras muitas demonftraçoens de valer , e

piedade» rematou a ditofa vida neftc dia , anno de 141 5.

com feífenta e quatro de idade. Precedeo à íua morte

hum ecclipíe horrível, que teve o mundo ás efeuras qua-

fi duas horas: Foi enterrada no Mofteiro deOdivellas, e

hum anno depois, treslâdado feu corpo ( que fe achou

incor-
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Dia 19 incorrupto ) ao famoío Convento da Batalha , onde tem

m j}

e nobiliíílma fepoltura.
Julho. *

IV.

7 O anno de 171 7. partio de Lisboa a 28. de Abril

))
para a Ilha de Corfu fcgunda vez a efquadra naval

Portugueza , que no anno antecedente tinha hido à mef-

rna Ilha , contra os Turcos, que a citiavaõ com huma
5- <kju- grande armada, como em outra parte dizemos. Foraõ

por Cabos deíla fegunda expedição os mefmos que o fo-

raõ da primeira , o Conde do Rio Grande , o Conde de

Saõ Vicente , o Coronel Pedro de Soufa de CafteSlobran-

co. Conftava de quatorze navios bem eíquipados, e guar-

necidos de muita, e groífa artelharia, de muita, e luzi-

da gente. No mar Adriático a eftava efperando a Arma-
da ligeira de 1 Veneza, de que era General André Piz2ni,

com algumas pequenas efquadras auxiliares -

y
e com a che-

gada da noífa, naõ duvidarão fazer logo viagem , como
com efTeito flzeraõ para o Archipelago a unir-fe com a

Armada grande da mcíma Republica de Veneza, que à

ordem do Commandante extraordinário Flangini fe tinha

adiantado para os Dardanellos. Porém antes, que lá che-

gaffem , encontrarão nos mares de Matapaõ a Armada
dos Turcos* nefte dia do anno referido , e a enveítio a

noífa efquadra com grande valor, livrando a Armada de

Veneza de fua total ruina, como os mefmos Venezianos,

e também os Turcos , confeífarão. Durou o combate no«

ve horas com inceífante fogo de ambas as partes. Forão

os Turcos os primeiros que fe retirarão do combate, fem

embargo de terem fempre o barlavento ,• e até deverão a

huma borrafea , que fe levantou , o naõ ferem feguidos

dos noífos , e poderem retirar-fe , e recolhcr^íe no feu

porto de Trapano em muito mào eílado , com (cte Sul-

tanas inteiramente defmaftreadas , e a fua Capitania in-

capaz de fervir mais , com morte de mais de finco mil

Turcos , em que entrou o íeu Comandante Baxà
,
que

no mefmo combate foi morto com huma bala de mol-

quete , naõ fe perdendo da noífa cíquadra mais que cen-

to

.
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to , e noventa, e oito peffoas, em que entrou o CapitaõPla f 9'

de mar, e guerra Manoel André dos Santas. O Summc T ,,

e

I LI llO

Pontífice Clemente XI. celebrou muito eíla vitoiia cem
grandes elogios da Nação Portugueza , e com as lagri-

mas nos olhos chamou a EIRey Dom Joaô V. d oíTo Se-

nhor , verdadeiro Rey Catholico , e verdadeiro rVho da

Igreja. Com eítas paternaes, e amoroías expreííoens efcre-

veo a EIRcy agradecendo-lhe taô grande beneficio^ e ao

General Conde do Rio mandou hum Breve , em que lhe

agradecia o zelo, e vaior.com que a fua Armada triunfa-

ra da inimiga. Não deixou de confeíTar a íua obrigação

a Republica de Veneza, como fez por feu Embaxador ex-

traordinário , o Cavalleiro Joaô Mocenigo
,
que mandou

ao noíTo Soberano, expreííando em nome da mefma Re-

publica o feu mayor agradecimento , com a confiífaõ de

dever-fc ánoífa exquadra a vitoria, que fe alcançara dos

Turcos. A íeib de Novembro do meímo anno chegou a

Lisboa a noíía vicoriofa efquadra,com todos os navios de

que Tc compunha , e forão os feus Cabos muito bem re-

cebidos, e premiados da noíTa Corte.

VIGÉSIMO DE JULHO.

I. Santa íAjilgeforte V. M. humas das nove irmãs ; e fem
companheiros*

II. Santa Comba , V. M.
III. O Venerarei Gregório Lopes*

i.

ANTA Vvilgeforte , a que outros chamao

Santa Livrada, e os Alemaens
[
que a cele-

braõ em muitos lugares ] lhe chamaõ Oeu-

fimmer : Foi huma das nove irmãs Bracaren-

fes , taõ illuftrada , e ta5 fervorola na Fé,

queconverteo a cila muitos Gentios. Na perfeguiçaõ, que

feu nay moveo contra osChriftãos, fe retirou a hum In-

Ccc gar
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D'a 20. gaí folitario , onde em companhia de grande numero
_ <?

e dos que convertera , fez vida fantiííima muitos annos.
J

l

A!!i foi achada , e atormentada cruelmente pelos infiéis,

que intentarão violar a fua pureza ,• Mas a Santa fe de-

fenda com iníígne valor , como pedia , e eftava prome-

tendo , a fignificaçaõ do fen nome. Creceo a tirania com
a contradição , e vendo , que períeverava inflexivcl na

defença da Fé, e da Caftidade, a crucificarão, e na Cruz

lhe cortarão a cabeça, coníeguindo, por efte modo, du-

plicada coroa , em duplicado martírio. Os Chriftãos , que

a íeguiraõ na vida ( e fem duvida erão todos Portuguezes )

a imitarão na morte, fendo todos degolados nefte mefmo
dia , no anno de 138. He Santa Vvilgeforte Padroeira

da Igreja de Siguença , onde jaz íeu fagrado corpo , e ref-

plandece com milagres.

11.

S
flerta Comba, natural de Coimbra, padeceo martírio

nefte dia , em defença da Caítidade , em hum íitio

pouco diítante do Mofteiro de Cellas , onde fe edificou

huma Ermida da fua invocação. Seu fagrado corpo fe

guarda , e venera no Real Mofteiro de Santa Cruz em
preciofo cofie.

iii.

O Admirável , e o prodigiofo fervo de Deos Gregório

Lopes, Portuguez, natural da nobre Villade Linha-

res
,

perigrino da fua Pátria na idade de dezafeis annos,

e depois por trinta e trez folitario habitador do novo

mundo em hum retiro de todo o comercio com elle: Con-
templativo altiííimo, e taõ fuperior aos affectos da natu-

reza
,
que no meyo de intoleráveis dores , nunca fe lhe

ouvio hum ay. De eípirito taõ profundo , e recôndito,

que o mefmo demónio naõ podia conjecturar fuás ope-

raçoens. Ta5 perfeito, que por toda fu3 vida, nem diífe

palavra efeuzada , nem nas íuas acçoens fe lhe advertio

imperfeição alguma. De taõ rara pureza de concicccia,

que
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que comungava frequentemente , fem receber o Sacra Dia Zo -

mento da CcnfiíTaõ
, porque aquella o naõ aceuzava de

T
í
e

haver cometido acto algum peccaminofo com advertência»
"

De taõ rara uniaõ com Dcos, que por trezannos contí-

nuos , a cada refpiraçaõ dizia interiormente : Fiat volun-

tas tua • e depois paííou a acto continuo de amor do mef-

mo Senhor, íem interrupção , ainda quando diiiniava rrap-

pas, por fer muito inclinado a Matemáticas. De gravida-

de tão admirável
,
que a todos infundia refpdro. De a-

tractivo taõ ííngular
, que arè os índios mais bárbaros en-

tra n havei mente o amavaõ. Taõ illuftrado
,
que lhe infun-

dio Deos todas as feiencias naturaes, e iobrenaturaes, com
que expoz foberanamente o Appocalypfe : Sabia toda a

Biblia de memoria penetran-do os mayores icgredos delia,

com pafmo dos homens mais etuditosj Em fim, hum dos

mayores prodígios da Divina Graça. Viveo , e raorreo

com verdadeira opinião de fantidade, na íolidaõ de San-

ta Fé , duas legoas da Cidade de México, ncfte dia, anno
de 159o. com llncoenta e quatro de idade.

Ccc VIGE-
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3*S ANNO HISTÓRICO

VIGÉSIMO PRIMEIRO DE JULHO.

I. Martim Affonfo de Soufa , Governador da índia.

II. famo/9 António de Gouvea. Noticia de Manfredo de Gou-

vea
,[eu filho.

III. Morre a Infante Dona Maria
,filha de D.Fdippe III.de

Portugal.

I V. Erecção de hu magnifii o Seminário Patriarchal de Lisboa,

V. Morre o Infante Dom Francifco ,filho delRey D.Pedro 1L

i.

ARTIM AfFonfo de Soufa , Cavalleiro no-

biliffimo em íangne , e naõ menos em valor,

edifeiplina militar , filho Primogénito de Lo-

po de Soufa , Alcayde iròr de Baigança, fe-

nhor do Prado , e de Dona Brites de Albu-

querque , fua mulher : Deíde a primeira idade deu claras

provas dos altivos , e generofos brios , que lhe pulçavaõ no

coração. Succedendo paflar o gram Capitão Gonçallo

Fernandes de Córdova pela Cidade de Bargança , onde af-

fiftia feu pay Lopo de Soufa , fe hofpedou cm fua caza,

e quando fe houve de partir, ordenou Lopo de Soufa ao

filho, que o foífe acompanhar algumas legoas , e no fim

delias, ao dcfpediríê , lhe ofTereceo o gram Capitão hum
colar de ouro , e pedraria ; Porem o gencrofo mancebo ef-

teve firme em não aceitar a offerta , efcuzando*fe difere*

tamente , com dizer , que para a fua eferavid. õ , feria

ociofa outra qualquer cadea , à vifta da benignidade , c ga-

lanteria, com que fe via tratado: Admirou o giam Capi-

tão , com jufta caufa , tanta diferiçaõ , e tanto brio , em taõ

tenra idade , do que novamente obrigado , lhe inftou
,
que

em todo o cafo havia de ficar com huma prenda fua , e lhe

ofFereceu a fua própria cfpada,que Martim Affonfo acei-

tou de boa vontade ; e depois coftumava fahir com cila nas

funçoens publicas. Deixou a Corte
,
que feguia do Duque de

Bar-
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Bargança, e veyo para a Corte, c ferviço delRcy D. Joaõ III. Día 3Uí

c notando^o difto hum leu amigo, refpondeo •> porque o
T

,,

e

Duque pôde fazerme Alcaide mòr , e ElRey pòdefizeíme

Duque- Palíou àlodia por Capita5 mòr da Armada, que
partio deite Reyno no anno de i 534. e voltando a Pottu-

gal , o mandou EíRey Dom Joaõ 111. a profeguir odefco»

ferimento da coita da nova Lufitania j e teve a fortuna de

delcobrir as famofas Províncias do Rio de Janeiro , e S. Vi-

cente [ como em outros Lugares dizemos. ) Voltou depois 1. âc ja«

à índia, feito Governador daquelle Eítado, e logo na jorna-
™ r

°|

da logrou outra fortuna mayor, qual foi, levar comíígomeímo

hum novo Sol para o Oriente , na pelToa do Grande Xa-
vier. Nos cargos de General da Armada , e Governador
da Índia , obrou inílgnes acçoens , c glorioías proezas:

Com cento , e ííncoenta Portuguczes entrou , e deítrehio o

lugar de Caiamute , defendido de dous mil Nayrcs : En-
trou à força de armas a Fortaleza de Damaõ, e a poz por

terra : Coofeguio huma illuíf re viótoria deiRcy de Repelam,

e lhe queimou a Cidade , e talou a campanha : Venceoa El-

Rey de Calicut
,
que com quarenta mil homens intentava

devaitar as terras de Cochim: Naô foi menos inílgne nas

batalhas do mar : Desbaratou huma Armada do mefmo
Rcy deCalicut, de que era Capitão mòr Cutialle Marcar,

Mouro de grande fama : Pouco depois desbaratou cutra Ac-
mada do mefmo Rey, governada por Ali Abrafiem , íem-

pre com poder muito dcfigual j E deixando outras empre-

zas menores , fez cm feu tempo tributários os Reys dejafa-

napataô , e Travancor : Falando deite fameílííimo Capitão,

EIRty de Cambaya Solcaõ Badur , dizia : Que eítimava fó

a peíloa deMartim Aff< nío, como a mil Portuguezes , e

avaliava pela noticia experimental
, que de'!e teve

,
quan-

do o foi foccorrer nasgiiírras , com que o intentarão opri-

mir osfeus vaíTallos, em que também obrou com eítrema-

diííimo valor. Aos bons fueceífos militares , fe ajuntarão

as boas direcçoens da Republica, a qual em leu tempo foi

governada com fumma re&id õ , e igualdade ; Naõ fendo

menos admirado o feu deílntereíTe
,
que o feu valor. Pe-

lo refgate de hum Pirata lhe ofTereceraõ féis mil pardaos,

e quiz antes
,

que fe enforcaííe para exemplo. Manejou
com
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Dia 21. Com tanto zelo, e cuidado a fazenda Real , que no tempo

T
,,
e do leu governo pagou trinta e finco contos de dividas ve-

lhas, e cada anno trez quartéis a todos os foldados da ín-

dia (jeouía nunca vifta ate entaõ) reiervando íempre no
thelouro publico íincoenta mil pardaos para as delpezas

extraordinárias : Sendo taõ cuidadofo da fazenda delRey,

foi liberaliííimo da fua , e baile por exemplo, que voltan-

do para Portugal , naõ conlentio
,
que peífoa alguma me-

teífe matalotagem na Nao , e a todo* deu meza abundante,

fem exceiçaõ de peífoa. Eífando já em Portugal , duvidan-

do-fe no ConfeJho de Eífado , fobre quem hiria por Gene*

ral de huma Armada, que fe preparava contra outra de

Turcos ,
que ameaçavaõ temeroíamente acofta do Algar-

ve, votou Martim ArTonfo em íi , e EIRey lhe aprovou a

eleição $ Mas os Turcos prevenirão a batalha com a fugi»

da, Foi cazado com Dona Anna Pimentel , muito illuílre,

e difereta , à qual , eftando elle na Iodia , diífe a Rainha

Dona Catharina : Dizem-me.qne faz-is humas cazas mui-

to fermofas para quando vier Martim ArTonfo ? E refpon-

deo : Senhora ,fe elle vier pobre , aquellas cazas bajlao ; fe vier

rico>ahi ejlà o limoeiro. Teve delia â Peio Lopes de Souía,

fucccííor dacaza , a Lopo Rodrigues de 5oufa,que morreo

hindo para a índia, a D. Fr. António de Sjoula, Religiofo da

Ordem do* Pregadores ,e Biípo de Vizeo, e a Dona Ignez

Pimentel , que cazou com Dom António de Caif.ro , Con-
de de Monfanto. Faleceo ncite dia , anno de i 564.

11.

ANtonio de Gouvea , Portuguez , natural da Cidade de

Beja , excellente Poeta
,
grande Filofofo , e fapientií^

íimo Jurifconfulto : Crioufe dcfòc a primeira idade em
França, e eftudou naUniveríidade dePariz, aíliftindo com
feu tio Diogo de Gouvea, Reitor do Collegio de Santa Bar-

bara : Fez ta5 grandes progrcífos nas Humanidades, que

ninguém em feu tempo efereveo, e falou mais puramente

Latim, ou fez melhor os verfos na mefma lingoa. Como
foíTe igualmente capaz para todas as feiencias, fe fez tão iníí-

gne em todas
f
como fe o emprendera fer fò em cada huma:

Apren-
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Aprenoco, e pouco depois eníínou em Avinhao o Direito Dia 21;

Civil, onde o famoíb Cujacio aflirmava : que fó tfteman- ^e

cebotinha achado o melhor modo de dar nos fentidos àe*
u °"

Juftiniano
;
E que temia , que a reputação do mefmo havia

de efeurecer a Tua própria
,

pelos tempos adiante: Eníí-

nou depois em Toiofa : Depois paííou ao Piamonte, e fo-

bio a fer Confeiheiro do Confelho íecreto de Manoel Filif-

berto , Duque de Saboya , e logrou com aquelle Príncipe

as rnayores eftimaçoens : Compoz doutiífimos volumes de

Direito Civil , em que bem comprovou a felicidade , e pro»

fundidadedofeu engenho: Morreo na Corte de Turim, neíle

dia, anno ói i $65.

Deixou hum filho
,
per nome Manfredo de Gouvf a

,

que ramhenn foi Coníclheiro de Eftado do Duque de Saboya

Carlos Manoel , e do Senado de Turim j E foi também ho-

mem doutifilmo em Humanidades, e Direito Civil , t como
tal, efereveo elegantiífimos verfos, vários coníultos Jurí-

dicos , e exceilentes Comentários In Jalium Ciaram, e outras

obras engenhoías ; Ignoramos o anno , e dia de íua morte.

iii.

NO mefmo dia ,anno de 1617. morreo em Madrid a In-

fante Dona Maria, filha de Dom Filippe III. de Por-

tuga! , e IV. de Caftella , e de íua primeira mulher a Rai-

nha Dona Ifabel deFrança, havendo naíeido a 2 1. de No-
vembro de 162 j. Jaz noEícurial.

IV.

NO mefmo dia , anno de 1741. o Santiífimo Padre

Benedióto XIV. por huma Bulia, que principia: Di*

vim Prtfceptoris &c. á inftancia de EIRey Dom Joaõ V.

erigio na Cidade de Lisboa hum Seminário Patriarchal no

Palácio dos antigos Arccbifpos com as fuás pertenças, af-

finando-lhe para dote , alem de outras largas rendas, as

das Igrejas de Santa Maria de Bade no Arcebiípado de

Braga, Saõ Payo de Bempofta no Bifpado de Coimbra,

Saõ Miguel de Rebordoza , e Saõ Pedro de Abergsõ no
do
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Dia 21. do Porto, todas do Padroado Real

j
para educação , e íuf-

ttttto de hum grande Dumero deSeminariftas aprenderem
J

11
° Latim, Ritos, CercmoniasEccltíiafticas, Cantochaõ,e

outras Artes, e fciencias, e fervirem depois a Santa Igre-

ja de Lisboa , ficando debaixo da protecção, e iubordi-

naçaô do Eminentiffimo Cardeal Patriarcha , a cjoem per-

tence totalmente oíeu eftabelecimento, eftatutos , e go-

verno do Seminário , que em pouco tempo poderá com-

petir com os mais celebres da Europa.

v.

OInfinte Dom' Francifco, terceiro filho delRey Dom
Pedro II. e de fua fegunda mulher a Rainha Dona

Maria Sofia Ifabel de Neobourg, foi Duque, e fenhor da

Cidade de Beja, e -de trinta e oito Villas, com aprezen-

taçaô dos Oíficios de Juftiça , e fazenda, e das íuas Igre-

jas: Gram Prior da Ordem de Saõ Joaõ em Portugal:

Comendador da Comendi mayor da Ega , da de Dornes,

e Caílello-branco , da Ordem militar de Chrifto. Sobre

o Ellado, que herdou, da Cafa do Infantado, ttve os das

Cafas de Caminha , Villa Real, Feira , Linhares , Boba-

della, Caítanheira, com os fetis Padroados
,
junfdiçoens,

e prerrogativas , com que as lograrão os feus últimos Do-
natários; além de outras Cafas , e Reguengos , Lizirias,

Erdades, Quintas, Palácios, e tenças annuaes de trinta

mil cruzados , de que lhe fizerão mercê os Reys, leu pay,

e irmão. Dava as Alcadarias mores de duas Cidades, e de

nove Villas, e trinta , e trez Preftimonios de grande ren-

dimento , que tem natureza , e qualidade de Comendas.

Era muito inclinado às artes da Náutica, da Cavallaria,

de tourear , do jogo das armas , e muito à caífa groíía,

que feguia em toda a eílaçaò
,

peio que vivia mais no

monte , que na Corte. Fundou junto ao feu Palácio da

Bempofta de Lisboa , hum bom Hofpicio para os Reli-

giofos Capuchos da Conceição , e dous delies o acompa-
nhavaõ fempre, e com elles rezava indefectivelmente to-

dos os dias o Oíficio Divino , o de noífa Senhora , o de

defuntos, c outras devoçoen*. Quando aííiftia na Corte,

todoe
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todos os Sábados paíTava o Tejo , a venerar da outra ban- Dla fc*í

da deile, a Imagem de noíía Senhora da Atalaya, deque 5!
e

era muito devoto. Acompanhando a EIRey , leu irmaõ,

na Viila das Caldas, morreo com os Sacramentos da Igre.

ji, nefte dia, em Sábado, anno de 1742. com íincoenta e

hum annos, e dons mezes de idade. Jaz no Real Moftei-

ro de Saõ Vicente de Lisboa.

«*§§»•<é> «§5»*$§* <$S» «£§» 1 4$t$*i 1 *£§» og9» <$3> «65* «SS» «ê§a»

VIGÉSIMO SEGUNDO DE JULHO.

I. Subverçao de hum bairro de Lisboa.

II. Celebraõ-fe os defpoforios entre Dom Carlos , Príncipe de

Navarra > e Dona Catharina , Infante de Portugal,

III. Venerarei Padre Frey António da Conceição , Trino*

IV. Batalha fobre o forte de Saõ Miguel,

V. Fi ey Ifidoro da Luz.

>
' 1.

QUELLE monte, onde hoje vemos funda-

da a Igreja Parroquial de Santa Catharina do
Monte Sinay , corria antigamente naquella

mefma altura, em que o vemos , ate o firio,

onde hoje chega o mar , e na diftancia do mef*

mo monte havia grande numero de caías, que formavaõ

trez fermozas ruas ,• fuecedeo , que nefte dia , anno de

1 507. pelas onze horas da noite , começou a gritar hum
homem defeonhecido, dizendo, que fugiííem todos, por-

que íe íubvertia o monte j A eftas vozes iahiraõ com ef-

feito os moradores, e íe retirarão para a parte da terra,

e pouco depois o monte íe fubmergio com as trez ruas,

e cento e dez moradas de caías, em que entravaõ muitas

muito nobres, ehuma calçada, e hum cais de pedra, que

eftavaõ junto da praya , e tudo ifto fe íumio , e defapa-

receo em hum inltante, comfummo horror , e terror de

todos os que o viraõ.

Ddd II.
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Dia 22.

de II.
Julho,

NO mefmo dia, anno de 1460. fe celebrarão os<def»

poíorios entre o Príncipe de Navarra Dom Carlos,

filho de ElRey de Aragaõ, e Navarra, Dom Joaõ , e a In->

fante Dona Catharina , filha de ElRey de Portugal, Dom
Duarte ; Os quaes naõ tiverao erTeito

,
por morrer o Prín-

cipe, ajudado ( como fe diz ) com veneno , que lhe fi-

zeraõ dar o mefmo pay , e a Rainha Dona Joanna fua

madrafta
,

por motivos de ambição , a qual coftuma fer

tao poderofa , ainda nas peífoas foberanas, que põem em
efquecimento todos os di&ames , e leys da razaõ , do amor,
da natureza.

iii.

O Venerável Padre Frey António da Conceição , Re-
ligiofo da Sagrada Ordem da Santiííima Trindade,

natural de Lisboa , Varaõ de fingular efpirito, e de vida

inculpável, e como tal eílimado da nobreza, e povoj Fa-

leceo ditofamente nefte dia, anno de 16/5. Foi fepultado

com acclamaçoens de Santo no feu Convento de Lisboa.

IV.

AChava-fe no anno de 1658. o Exercito de Portu-

gal, de que era General
,
Joanne Mendes de Vaf-

concellos, fobre a Praça de Badajoz , defendida de féis

mil Infantes, e dous mil Cavallos, governados pelos mayo-

res Cabos do exercito inimigo , em que entravaõ os Du-

ques de Oífuna , e Sangerroan , com grande numero de

peças de artelharia , e rouniçoens de guerra , e bocca.

Junto da mefma Cidade, pela parte, que olha para Caftel-

ía , onde eftava alojado o noíío exercito , haviaõ edifi-

cado os Caftelhanos hum Forte, a que chamarão de Saõ

Miguel
,
que fe comunicava com a Praça , cuja expugoa-

ção era impoííivel , íem o Forte íè render primeiro , e

o renda-fe, não fe moftrava menos impoííivel, aíFim pe-

lo



DIÁRIO PORTUGUEZ 395
lo fitio eminente , como pelos foccorros , que da Cidade Dia *2«

podia receber cada hora. Naõ intimidou aos Portuguezes,
íj

e

o árduo da facçaõ , antes reftados , c refolutos , ataca-

fão ó Forte nefte dia, arrimando-lhe efeadas , e fobindo

por ellas com íingular esforço. Acodiíão da Praça os

Caftelhanos , e engroçando-fe de huma , e outra parte,

o poder , fe converte© finalmente a expugnação em ba-

talha campal , Pelejou fe muitas horas com execífivo ar-

dor , excedendo os Portuguezes no numero , os Caftelha-

nos no lugar
,
porque pelejavao à íombra dos muros da

Cidade, e do Forte; Mas finalmente o Forre foi rendi-

do, e a Cidade efteve em grande perigo de fer entrada.

Foraõ muitos os mortos de huma , e outra parte , mas

•em muito mayor numero da parte dos inimigos. Aqui

fuecedeo, que cahindo morto ao avançar do Forte o Ca-

pitão de infantaria António da Franca , detendo- fe por

ttfta caufa os feus foldados , os reprehendeo Duarte da Fran-

ca irmão do mefmo Capitão, e feu Alferes, e faltando o

corpo arrimou à trincheira a efeadn que levava. Aííim ce-

dem nos peitos fortes os afeitos da natureza aos brios do

valor. Profeguia-íe a expugnaçaô da Cidade . mas pele-

jando os ardores do Eftio contra o exerci o Portuguez
j

Trocando fe os alojamentos em hofpitaes , lhe foi preci-

zo retirar-fe à vifta de hum poderoío exacito, com que

Dom Luiz Mendes de Aro vinha íoccorrer Badajoz -

}
fen-

do efta retirada , em tacs circunftancias , huma das mais

gloriofas provas do valor , e da perícia migrar da Naçaõ
Portugueza.

v.

FRei Ifidoro da Luz, natural de Santarém ,
Reiigio-

fo da Sagrada Ordem daSantiííima Trindade , ho-

mem de grandes letras, eo primeiro, e único Lente de

Comroveriias na Univerfídade de Coimbra, com privilé-

gios de Lente de Prima de Theologia : De huma , e os-

tra faculdade imprimio quatro volumes , e deixou (eis

promptos a fe imprimirem. Falcceo no feu Collegio de

Coimbra nefte dia, anno de 1670,

Ddd ij VIGE-
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VIGÉSIMO TERCEIRO DE JULHO.

I. 5Wtf Secuhna , Virgem,

\\. A Madre Ifabel do Prezepio.

III. TomaÕ os Porluguezes a Cidade cie Quiloa,

I.

ESTE dia , na Cidade de Zamora paffon da vida

temporal à que naõ tem fim , a gloriola Virgem
Santa Seculina, Monja da Sagrada Ordem de S.

Bento, iníígne em virtudes , e milagres.

11.

NEÍte dia , anno de 1505. morreo no Morteiro do Sal-

vador de Lisboa, da Ordem de Saõ Domingos, a Ma-
dre Ifabel do Prezepio, a qual em trinta annos naõ

foi vida , fenaõ no coro , refeitório , e em aétosdaCorrrmu-

nidade. Moftrou o Ceo, que fora de grande merecimento ef-

te modo de vida
;
porque muitos annos depois da fuamorte,

abrindo-fe a fua fepultura,fe achou o corpo inteiro ,os há-

bitos faõs , e fahio tal fuavidade
,
que encheo , e admirou to-

do o Mofteiro.

III.

PEIas traiçoens , e infolencias, com que o Rcy Mou-
ro de Quiloa havia tratado aosPortuguezes , le acha-

rão eftes precizados a lhe darem hum rigorofo caftigo , que

a elle fcrviííe de emenda, e aos Príncipes vifinhos de ter-

ror. AefteefTeito, defembarcouneítedia , annode ijoj.

com quinhentos homens Dom Francifco de Almeida , e feu

filho Dom Lourenço : Aquelle com trezentos por huma par-

te: Efte por outra com duzentos $ Feito hum certo final

acometerão ambos ao mefmo tempo a Cidade , e os Monros
lhe
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lhe não impedirão a primeira entrada, fegurosde quedcn-Diaif.

tro nelia os deftruiriaô mais afeufalvo: Não era o penfa- de

mento vão : Porque tanto, que os noíTos chegarão a meter*J u •

fe pelas ruas, as acharão caõ e&reitas (auzo dos Mouros)

que mal fe podiaõ revolver, e entaõ ie viraõ acometidos

pela frente ,e de hum,e outro lado, e juntamente das por-

tas das cazas , dos eirados , das janellas. Nefte grande aper-

to naõ feria muito deímnyar , e retroceder o mais deftimi-

do coração
i
Mas íuecedeo pelo contrario: Porque, bem

âíTím como a peça , tanto mais atacada, tanto dcfpede a ba-

la com mayor impulfo • AíTim os Portuguezes, cobertos

com as adargas , levavaõ com impetuola fúria, a bote de lan«

ça,tudo o que fe lhe punha diante , e por entre chuveiros

de pedras , e fetas , chegarão ao terreiro l\o Palácio , onde

os efperava outro confliéto mayor. Sahiraõ a elle* trezen-

tos Mouros, que eraõ a flor da milícia del&ey , em que efte

havia pofto a fua mayor confiança. Mas os noíTos os re-

chaçarão com tanto ardor
, que lobre larga , e dura pele-

ja os romperão inteiramente. Dcu-le logo a Cidade afaço,

e havendo o Rey delia fugido para a terra.ínme, íerelol-

Vío Dom Franeiíco a nomear outro Rey, e fez eleição de

hum Mouro
,
por nome Mahamet

,
por fe haver moftrado

em varias occahoens amigo dos Portugcezcs. Grande glo-

ria deita nobiliííima Nação, dar, e tirar Cetros, rendidos

ao Império das fuás armas.

" ,'...'•

i

VIGE-



Dia 24,
de

Julho.

39* ANNO HKTORICO

VIGÉSIMO QUARTO DE JULHO.

I. Os Santos ViBor , Stercacio , e Antinogenes MM.
II. /Ipparecimento de Chrtfio crucificado ao primeiro Rey de

Portugal.

III. Memorável feito em armas fobre o porto de Larache.

IV. Dona Joanna de Vtlhena ^primeira Condejfa JeVtmiofo.

V. Conquifia Affonjo de Albuquerque a primeira Mes a Ci-

dade de Malaca.

1.

ESTE dia confeguiraõ gloriofo martyrio por

meyo de acérrimos tormentos, na perfegui-

ção de Diocleciano , Saõ Victor Soldado , e

os Santos Stercacio, Antinogenes irmãos,* to-

dos naturaes de Merida, Cidade da antiga

Luíitania.

11.

NO Campo de Ourique ( conhecido nas Hiítorias, pe*

lo cafo > que queremos referir ) fe virão nefte dia,

anno de 1139. dous Exércitos formados « Em hum tre-

molavão as Cruzes , em outro as meyas Luas • Daquelle

era General o noíTo primeiro Rey Dom AíFonfo Henri-

ques, entaõ Infante, ou Príncipe. Defte o era Ifmario

poderofiífímo Rey entre os Mouros , acompanhado de

quatro , também muito poderofos , além de outros
,
que

o eraõ menos, todos da mefma Nafçaõ : O primeiro Ex-

ercito fe compunha , apenas de treze mil combatentes

:

O fegundo , de rpais de quatro centos mil j Efta grande

diferença meteo em confideraçoens ao noíTo Príncipe , e

aos feus , muito mais : Todos eraõ valerofos , e deftemi-

dos , mas nefte cafo receavaõ , com razaõ , o combate

:

Julgavaõ,que entrar nelle com forças tão defiguaes, mais

feria
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feria temeridade, que valentia: Viaõ , que naquellas pou- Dia 24,

cas tropas fe cifrava a defença de Portugal , edifcorria5, 5*
e

que feria imprudentiflimo arrojo expor á contingência de J

hum fucceífo a faude publica: Confeflavaõ fer jufto, que

os milagres fe eftimem
,
quando Deos os faz

j
porem não,

o obrar cegamente, na confiança de que Deos os faça:

Em confequencia deftes diícurfos vagava, e invalecia en-

tre os Soldados huma voz , á% que naõ convinha outra

coufa fe naõ , que o Exercito íe retiraífe a lugar feguro:

Fluctuava o nofifo Príncipe em hum mar de vários, e en-

contrados penfamentos : De huma parte , não negava a

evidencia do perigo : Por outra , fiava muito do feu va-

lor , e do valor daquelles poucos Portuguezes , e , iobre tudo,

da juíliça da caufa , e da protecção do Ceo, que fempre expe-

rimentara propicio ,• Lidando com eftes peníàmentos, en-

trada já a noite, entrou na fua tenda : Não lhe deixarão

os cuidados , como coftumaõ , admittir defcânço,- Pegou
de huma Bíblia , e abrio logo no Cap. 7. do Livro dot

Juizes , onde fe refere a vitoria
,

que Gedeaõ alcançou

de quatro Reys Madianitas , rompendo , e dtílroçando

cento e trinta e finco mil inimigos, com fò trezentos dos

feus: Alegre com taõ feliz encontro, levantou o coração

ao Senhor dos Exércitos , e com ardentes e fervorofos fuf-

piros implorou a fua protecção ,- A efte tempo adorme-

ceo , e logo começou a fonhar
,
que via hum velho de

prezença venerável , o qual lhe affegurava a vitoria , e

lhe prometia, que o Autor da vida fe dignava de lhe apa-

recer crucificado naquella mefma noite : Eis que no mef-

mo tempo entra Joaõ Fernandes deSoufa, Fidalgo da íua

Camera, e lhe diz, que ficava à porta hum homem ve-

lho
, que pedia audiência , e que moftrava trazer nego-

cio importante: Entrou, e referio o mcímo, que o Prín-

cipe fonhara , acrecentando grandes promeífas de futu-

ras felicidades para o mefmo Príncipe , e para os Reys

feus fueceífores ,• concluindo, que, acerto final, fahifle

ao campo a lograr a maravilhofa vizao, que lhe eítava pro;

metida, e ditas eftas palavras, fe deípedio: Ficou o ven-

turofo Príncipe efperando, entre júbilos , e alvoroços, o

dezejado final $ No ponto
,
que o ouvio, fahio ao cam-



400 ANNO HISTÓRICO
Dia 24. po , e levantando os oihos ao Ceo vio para a parte do

,j
Oriente hum rcfplandor fermofiffimo , o qual pouco a pou-

co fe hia dilatando ,e fazendo mayor,- No mcyo delle vio

o faiutifero final da Santa Cruz, e neila crucificado oRe-
dernptor do Mundo , aííiftido de innumeravel multidão

de efpiritos Angélicos : Poftrado por terra fe confeffou in-

digno de tão fingular, e tão foberana mercê ; Mas o

Piedoíiífimo Senhor o animou, e cbnfolon, dizendo : Que
entraífe feguramente na batalha, na menha feguinte, por-

cjue tinha certa , e infalível a vitoria : Que na meíma
rnenhã o acclamariaõ Rey os Portuguezes: Que aceitafie

o Titulo, porque era difpofiçaõ, e vontade fua
, que el*

le foífe Rey de Portugal • Reyno , que a fua altiílima pro-

videncia havia deftinado para Império, e para levar o íeu

Nome às partes mais remotas da terra -, E que, em pro-

va, de que recebia o mefmo Reyno debaxo da fua Pro-

tecção , era fervido
,
que elle , e feus íucceífores formaf*

fem as fuás Armas das finco chagas , e trinta dinheiros,

preço , com que comprara a Rcdempçaõ dos homens

,

e com que fora comprado ; Ditas eftas palavras , âtf»

apareceo a celeílial vizaõ , e o venturofo Príncipe voltou

para os arrayais , cheyo ( como fe deixa ver ) de impon-
derável alegria , e reveftido de invencível fortaleza.

IIL

Abendo Dom Joaõ de Menezes, o Famofo, que os

Mouros haviaõ cativado quatro Caravellas Portugue-

zas , e que ae tinhão no porto de Larache , juntamente

com huma Galé Real , e quatro Galeotas, com que fahíaõ

a corço, e faziaõ grandes hoftilidades; Amanheceo nefte

dia , anno de 1504. com íeis Caravellas febre o mefmo
porto, ea pezar de duriílima reziílencia , lhe queimou a

Galé, e reprezou as quatro Galeotas , e huma das quatro

Caravellas , e poz fogo às outras, por eílarem em fitio ,

donde fe nao podiaõ tirar , mas ferviraõ' de luminárias,

em aplaufo de facção tão valeroía, e felice : Recolheo-fe

finalmente Dom Joaõ çom onze velas , havendo íahido

com féis.

IV.

v.
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IV de
Julho. .

DOna Joanna de Vilhena , primeira Condeça de Vi-
miofo, filha de Dom Álvaro de Bargança , c de

Dona Filippa , filha de Ruy de Mello, Conde.de Olivença,

foi também nas virtude* fiel companheira , e imitadora de

feo marido Dom Francifco de Portugal, primeiro Conde
de Vimioío , do qual foliaremos em outro dia. Pôde fer- 2émbro.

"

vir de exemplo a todas as Matronas caiadas , e viuvas.

Era vigilante na boa educação de feus filhos , e no pru-

dente governo de fua familia , e caía , que mais parecia

Convento , que Palácio. Não confentia ociofiJade , e

com todas as fuás criadas fe oceupava continuamente nos

exercícios próprios do feu fexo. O mefmo ufava com as

Senhoras , que a viíitavaõ , dando a cada huma algum
trabalhinho, com que íe entra. r , ao menos o de fazer

fios para curar os neceílirados Entre tanto , lhe contava

alguma hiftoria, ou exemplo íanto para adoçar o traba-

lho j O que fazia com tanta graça
,
que íua irmã Dona

Brites, Duquezade Coimbra , e Aveiro, e as mais Senho-

ras freqaentavaô com grande gofto a cfcolla de Dona Jo-

anna ;
porque delia fahiaõ divertidas ,e aproveitadas. Mor-

to o Conde feu marido , tomou o habito da Terceira Or-

dem de Santo Agoftinho , e apertou mais com a proíecu-

çaô das virtudes da humildade, penitencia, e caridade.

Com dous Sacerdotes exemplares, feus Capeilaens , hia to-

dos os dias vifitar os enfermos pobres da fua Freguezia ,e

a feguiaõ dous criados com tudo o de que podiaò neccííi-

tar os enfermos, e ella com as fuás mãos lhes repartia as

efmollas , mimos, e regalos. Com eftas , e oatras muitas

boas obras continuou atè a morte fanta
, que teve neíle dia,

anno de i J50.

v.

A Cidade de Malaca cftà fituada naquella parte da Azia, "

a que os Geógrafos chamaõ Aurca Cherzoncfo. Era

hum dos mais celebres empórios do Oriente ; A ella con- '

Eee corriaõ
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Diai£4'CorriIo todas ai Naçoeris Aziaticas , e nellas fe sch>avão

todis as drogas, e mctaes, que fervem ao comercio ; Co-
mo fedas , cfpeciarias , aromas , ouro, prata , eílanho , fer-

ro j Em fim , fendo terra
,

por natureza efleril , era por tra»

to fertiliflíma ,• Quando chegou a cila ArTonfo de A Ibuquer-

qne, era taô populofa
,
que íe dilatava efpaço de bumale-

goa
,
junto ao mar- Bem pelo meyo a cortava hum rio,

fobre o qual eíUva huma ponte fcrmoíjíTima
,
que divi-

dia a Cidade em duas parus , ou em duas Cidades, taes,

que podia cada huma competir com as mayores de outros

Reynosj Nefta larga diftancia , fe achava prezidiada com
trinta mil foldados, quaíi todos naturaes da terra, a que

chamão Malayoi , e eraô naquclle tempo, por íua valen-

tia , o terror das gentes circunvifinhas : As peças de arte-

Ihariachegavão a oito mil , e a efta proporção as armas, e

petrechos militares; O Rcy fe chamava Mahamct, Gentio

po» nafeimento , mas de profiífaõ Mouro , como todos os

feus vaíTallos,- Os quacs chegando alii de paz Diogo Lo-

pes de Siqueira, o havião tratado muito mal, uzando com
elle de muitas traiço:ns, e procurando dar-ihc a morte ,'c

lhe cativarão alguns Toldados ( como dizemos em outra par-

te) •> Vendo pois ArTonfo de Albuquerque
,
que agora otra*

tavão com os rrufmos enganos , e rodeyos , e que lhe não

querião reílituir os foldados
,
que alli ainda cítavão cati-

vos , deíde o tempo de Diogo Lopes , nem confentir , que

os Portuguezes tiveííem naquella Cidade otrato , e comer-

cio
,
qae concedião a todas as outras naçoens , tratou de le-

var à força de armas o que de outra maneira não podia con-

feguir; Deftinou efte dia para o alfalto , anno de 151 1. e

ao romper da meohã, divididos os Portuguezes em dom
efquadroens, inveftirão a Cidade por duas partes j Derão,

c recebe* ão as primeiras cargas , e paflando a pelejar cor-

po a corpo, íc acendeo o combate com cítupendo furor;

Dcfendiaõ-fe os inimigos com grandes ventagens
,

pela

multidão , c pelos reparos , e trincheiras , de que fe ha-

viaô prevenido , c à vifta do leu Rey , e do Principe foc-

eeffor do Rcyno , andavão taõ arrojados , e intrépidos,

que fç metiao pelai lanças
,
por lograrem o golpe , ainda

à cuíta da própria vida: Soccorriao-fe de Elefantes guer-

reiros.
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íeiros , de afpe&o , e forças formidáveis , c deftt iflíimos ^>ia24«

nos manejos das armas ; mas nada baftava a contraftar o, „
e

valor dos Partuguezes; Na ponte fe combatia com mayor
faror , e perigo , pela eftreitcza do lugar , e pelos esforços,

que os Mouros empenhavao em defenderem aquella entra-

da '

y
Cederão

,
porem , aonoffo ferro, ç voltando as cof-

tas deixarão a Cidade nas mãos dos vencedores ; dos quaes

ficarão feridos fetenta , e todos taõ cançados , por have-

rem pelejado todo aquelle dia, que AíFonfo de Albuquer-

que vendo
,
qne entrava a noite, e com ella novos perigos>

que fe deviaõ temer de homens defefperados , e ardilofos,

ordenou , que a gente le recolheífe aos navios , rezervan-

do para outro dia a total entrega da Cidade.

VIGÉSIMO QUINTO DE JULHO.

I. Nafce Dom Affonjo Henriques , Rey /. de Portugal.

II. He acclamado Rey de Portugal.

Hl, Alcança a memorável vitoria do campo de Ourique»

IV. Conquifla EIRey Dom João I. a Cidade de Tuy.

V. Parte o mefmo Rey para a conquifla de Ceuta.

VI. Raros fuccejfos no fegundo cerco de Dio.

Vil. Conquifla de Tunes.

VIII. Dcfçobre*fe na nova Luzitania a Provinda de Cirigtpe*

IX. Prociffaõ folemne em Lisboa , e honras^ que recebe o gran-

de Luiz de Ataíde.

X. Ruy Gomes da Sylva.

oi

OM AíFonfo Henriques , filho do Conde D.

Henrique , e dé fua mulher a Rainha Dona
Thereza, fenhores de Portugal, naíceo na

Villade Guimaracnsnefte dia, anno de 1109.

e logo no principio da vida participou favo-

res do Ceo -

y
porque nafeendo com hum defeito natural,

que o fazia inhabil para os exercícios militares [ único me-

Eee ij yo
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Dia i5yo de confeguir a Coroa) íèu ayo , o famofo Egas Moniz,

^
e o levou a huma milagroia imagem da May de Deos , em

** cuja foberan a protecção achou prompto remédio $ e refti-

tuido à inteira perfeição da natureza, aífiftido de lobre-

natural protecção , veyo a íer hum dos mais cfclarecidos

Príncipes, de quantos enobreceo a fama, e eternizou a

memoria.

' ii.

FAvorecido Dom AfFonfo Henriques com a celeftial

viza5 de Chrifto fenhor noíío, e confirmado na refo-

luçaõ de acometer com exercito taõ deíigual os dos Rcys

Mouros
,
que tinha à vifta no Campo de Ourique , como

diífemos no dia precedente j âmanheceo finalmente no an-

no de ii 39. efte ditofo , e alegre dia, confagrado à fefta

do Apoílolo Santiago, primeiro Pregador da Fè em Por-

tugal, e fin guiar Prote&or dos Catholicos nas guerras con-:

tra os infleis. Foi mayor
,
que todo o encarecimento , o

animo , e alvoroço, que fe vio em todos os Portuguezes.

Eraõ todos os mcfmos homens, mas parecia haverem en-

trado nelles outros coraçoens. Parecia, que a luz da ma-
nhã havia defterrado

,
juntamente dos Orizontes as trevas,

dos coraçoens os receyos. Já naõ havia quem atendeííe à

deíigualdade do numero , todos efperavaõ o final da bata-

lha , com firme certeza da vitoria. Tratou logo o vale-

rofo Príncipe de ordenar os feus efquadroens ; e ao mef-

mo tempo , fem perfuaçaõ alguma , c com reloluçaõ uni-

verfal , ao fom de inftrumentos marciaes , entre vivas , e

aplaufos o acclamaraõ Rey. Três vezes repetio o exercito

Portuguez a mefma inítancia , e acclamaçaô ; Pelo que,

c muito mais pela Divina prdem ,
que tinha , como já

diííemas, naõ podia deixar de aceitar, como aceitou, a-

quelle titulo Real ,
qoe depois lhe confirmou a Santa Sé £."

poftolica pelos Pontífices Innocencio , Honório, Alexan-

dre terceiros , e Lúcio fegundo.

111.
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Dia 25.

III. de

Julho,

NO mefmo dia, c anno , fobreditos, e na mefma hora,

depois de fer acclamado Dom Affbnfo Henriques,

Rey de Portugal , o eftrondo alegre do noíTo campo na5

deixou de mtter em confufaõ o contrario j e uzando de

taõ oportuna occafiaõ, do alvoroço dosfeus, e do terror dos

inimigos"', antes de fazer final de acometellos , diífe o novo

Rey^ nos feus Toldados : Bons amigos , e fieis companheiros.

Por efpecial providen ia do Atitjjimo , temos hoje diante de

nos junto todo o poder àos infiéis ,
que oprimem a noffa pátria

em tantas partes delia , para que em huma fò batalha pou-

pemos os trabalhos , e os perigos de muitas. Quer Deos
,
que

acabemos de huma vez com efles inimigos do/eu nome. Sem
duvida nos ha de affiftir ,

pois defendemos a fua caufa* He
ejle dia <do Apoftolo Santiago , Patrono das Hefpanhas y de

que Portugal he huma nobiliffima porção , e devemos confiar ,

que fará muito particular empenho por enobrecer o feu dia

com a noffa vitoria. Innumeravel he o exercito
, que ve-

mos , ou nao acabamos de ver pela extenfao immenja , com

que inunda ejle largo campo : Mas que importa , fe temos

da noffa parte o Senhor dos Exércitos , a quem he taõ fácil

vencer a muitos , como a poucos. Sefomos mflrumentos dofeu

poder , nada obfla a debilidade do wfirumento
, fe a maõ he

todo poderofa. Eya , valerofos Portuguezes , he tempo de in~

vejlir , e pelejar em defen/a da Fé , da Ley , da pátria , da

honra , da liberdade. Ainda naõ havia acabado de dizer eftas

palavras, quando já as trombetas , e caixas tocavaõ a ata-

car a batalha. Travou-fe hum dariííimo combate , c hum
dos mais alTinalados, que acontecerão no mundo. Com-
batiaõ os noííos com valor denodado , reíiítiaô os contrários

com obítinada porfia. Efteve muitas horas contingente o

fucceíío , por vezes íe renovou a peleja : O noífo Rey deu

•principio à vitoria paliando com a lança de parte aparte

a ElRey de Silves. A todos exhortava com palavras , â to-

dos precedia com eílupendas acçoens : Com aefpadá na

maò fez taes txtremos, que podiaõ pôr em efquecimento os

mais fvmoíos que as hiftorias celebraó. Cada golpe fea

era
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Dia 25. era hum eftrago fatal dos inimigos. Marrim Moni2,què

T lho
governava o lado direito , foi morto, quando obrava ma-

ravilhofas proezas, aííim outros illuftrea CapitaensPortu-

guezes , com que parecia hirem-fe melhorando os infiéis,

reforçados com luzidas tropas Andaluzes, governadas por

ElRey de Badajoz
,
que puzerâo aos noílos em perigoziífi-

mo aperto,- Mas concorrendo as alias de hum, e outro la-

do , fe renovou temerofamente o conflicto ; Os nolíos,

ainda que poucos em numero, excediaó em ordem, e em
valor. Os Mouros vacilavaõ na lua própria multidão , e

começarão a revolver-íe , e a perder terra. Defendiaô-fe

mais conftantes , e obftinadas as tropas
,
que acompanha-

vaõ a ElRey iíjmario com hum íobrinho íeu, mancebo de

alentados brios. Acodio o noífo Rey àqueDa parte , co-

mo hum rayo, e feguido de muitos nobres Cavalleiros fo-

rão abrindo com as efpadas hum largo caminho entre os

infleis. Foi morto o íobrinho de Ifmario , e vendo-fe ef-

te em evidente perigo de fer cativo , ou morto , fe poz

em vergonhofa , e precipitada fugida. Entaõ defcahiraõ

de animo os inimigos, e já. as noíTas armas, nao achavaõ

nelles reliftencia. Vagavaó íobre elles fem reparo os gmír

pes i huns cahia5 defpedaçados , outros fugiaó temerofos,

e fe atropelavaõ mutuamente. Já os noííos cavallos nao
pizavaõ terra , fenaõ corpos , ou mortos ,ou vivos, ou pal-

pitantes , nadando em feu próprio fangue,e taõ copiofo,

que dous ribeiros vifinhos foraõ tingir de outra cor os rios

Corbi , e Terges, e eítes o celebre Guadiana. Sobre féis

horas de obftinadiílimo combate , fe declarou finalmente a

vitoria â favor dos Portuguezes ; e foi ellahuma das mais

iníígnes, que lemos nos Annaes da fama ; Por fer entre

exércitos taõ defiguaes , como eraõ treze mil combatentes

contra mais de quatrocentos mil,ou féis centos mil, como af-

firmaõ muitos Efcritores y por ler de hum Rey contra finco
,

ou contra vinte, como queremalguns; por durarnaõ menos
de féis horas ; e porque nella.teve folido , e feguro funda-

mento a gloriofa fabrica da Monarquia Portugueza. No
lugar de taõ gloriofa vitoria, na pequena Ermida, que o

Ermitão habitava, ainda que reduzida a melhor forma , e

confagrada às Chagas de Chrifto crucificado, mandou El-

Rey
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Rey Dom Sebaft ião levantar humà Igreja no mefmo lugar, Dia 2 5

c gravar em hum arco triunfal a feguinte, elegante iní»
T

.,

e

elo iníígne Meftrc André de Rezende. J

Hh contra Ifmarium
,

quatuorque altos Sarraceno* um
Reges , tnutneramque barbarorum multitudtnem pugna-

turus feliz Alfonfus Henrtcm ab exerettu primas Lufi-

xarita Rex appellatus ejl , & d Chrtfto ,
qut et Ctuctfi»

xm apparuit y ad forttter pugnandum comrnomtus
}

co-

pus exiguis tatitam ho/itum Jiragem edtdtt ; ut Corbus, êf'

Tergn fltwiorum confluentes cruore tnunda^ertnt'. tngentis
t

ac Jlupendtf rei , ne w loco , ubt gefta ejl , per tnfre-

quenúam objoltjleret^ebajlianm Primus

L

ârf
hania Rex

}

belltc<e vittHtti admtrator , & mayorumf Juorum gloria

propagator -

y
ereclo titulo , mtmoriam reno^a\tt %

,v.

NO mefmo dia , anno de 1308. fe rtndeo a EiRey

de Portugal Dom João I. a Cidade de Tuy : Fci ce-

lebre, por mnitas circunôancias , a ixpugnsção defta Pra-

ça | não fendo cila então das mais celcbies • Antes de

EIRey a conquiftar, lhe cuítou muito mais do que valia:

Porcjue quermdo pafíar o Rio Minho de noite, e empe-
nhando-le cada hom dosfets, cm fer oprineiro, erra-

fão o vào, e fe afogarão muitos, que foi a mayor perda,

que EIRey teve , e que mais lentio em fua vida : AíTim

miítnra, e alterna a fottunaos fucccííos fclicetj e adver-

fos. Pofto o citio , naô he ctivtl o quanto fe turbou , e

"comoveo Cafttlla
y
Coro aprovação ,e ajuda drquellt Rcy,

e de fem Miniítroi, entrou pela Província da Beira o In-

fante Dom Diniz , filho deíRiy Dom Pedro, e de Do-
na Igncz de Caftro , acompanhado de muitos Portogue-

zes, e de mnitos mais Cafteihanos , intitolan^o-lc Rcy de

Portugal : Pela Província do Alentejo entrarão o? Mef-

tres de Santiago, Alcântara, e Calatra*a : Sobie Lisboa

veyo hnma grande Armada : Por Galiza entrou com ex-

ercito fnperior ao de EIRey , o Condenável de Caftclla

Dom Rcy Lopct de Avaios : Tudo ifto eraô diverçoens ,

mas
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Dia 25. naas taõ poderofas , que baftavaõ a aba!lar a mayor cenf-

r

~*' tanciaj Mas o noífo invióto Rey eftevc firme, cm queal->
* li o havia de achar, on a morte, ou a vitoria j Peiziftia

EIRey nefta rezoluçaô com mayor tenacidade , pela juí-

ta ira
,
que havia concebido contra os defenfores ; Os

quaes , confiados na fortaleza da Cidade , e muito mais

na eíperança de tantas prevençoens de foccorro, atroja-

vaõ dos muros , entre os inftrumentos da guerra, muitas

palavras injuriofas contra EIRey , e contra 09 Portugúe-

zes. Mas todas eftas maquinas, dezarmaraõ em vaô por

todas as partes. Ao Infante Dom Diniz íahio ao encon-

tro o Condeftavel Dom Nuno Alvares Pereira , cujo no-

me fazia terror a toda a peííoa. Os três Meftres moftra-

raõ , que o naô eraõ na feiencia militar , porque con-

tentando-fe com faquearem alguns lugares íem ckfença,

fe recolherão mais ricos de defpojos
,

que de reputa-

ção ; a Armada , naô podendo impedir os íoccorros
,
que

por terra vinhaô à Cidade , largou as vèSas ao vento , e

deixando as eíperanças no ar, íe fez na volta de Sevilha;

O Condeftavel A valos , íabendo, que EIRey oefperava,

com tenção de lhe dar batalha
,
quiz antes perder a Cida-

de , que o Exercito , e retiroa-íe ; Os cercados , vendo-fe

na ultima mizeria
,

pedirão mizericordia, verihcando-íe

nclles aquella verdade infallivel , de que nao coftuma ter

boas mãos , quem tem má lingoa ; e logo fe entregarão

á mercê delRey , e efte com generofidade fuperior lhe

perdo-ou a morte, que tinbaõ bem merecida.

v.

NO meímo dia , anno de 141 j. partio da barra de

Lisboa EIRey Dom Joaõ I. na mais poderoía Arma-
da , que até entaõ havia cortado o Occeano. Coof-

tava de duzentas, e doze vèllas , de que eraõ trinta, e

três, Náos de grande força, líncoenta e nove Galez, e

cento e vinte navios menores. A cila proporção era á

gente , c muniçoens. Embarcou-fe nella aquelle eíclare-

eido Príncipe com quaíi feffenta annos de idade , e pou-

cos



DÍARIO PORTUGUEZ. 409
cos mezes de fadigas , c trabalhos , e fcm que o retar-Díasç.

daífe o pezo dos annos , nem o perigo do mar , nem a
^
e

contingência do fucceíío, nem a chaga , ainda frefea , da-*

moite da Rainha fua mulher
,
que fuecedera poucos dias

antes, nem a pefte , que havia no Reyno , nem outras

coníideraçoens , e dependências politicas de grande im-

portância j cortou por tudo em demanda de novas con-

quiftas , e novas glorias. Havia triunfado muitas vezes em
Hefpunha , mas íempre com dor

,
por lerem Catholi-

cos os vencidos : Agota quiz hir provar a maõ nos in-

fleis, e foi o primeiro Rey
,
que de Hefpanh3 póíTou a

Africa a fazer-lhe guerra, Paitio , em fim , aqueila Ci-

dade nadante , largando as veias ao vento , trcmolando

infinitas bandeiras, e flâmulas -de varias, e viftoías cores,

e repetindo, ao fom marcial, e alegre de trombetas , e

charamellas a coftumada faiva de Boa Viagem , íe alon-

gou , e finalmente defapareceo dos olhos , dos que fiea-

vaõ. Dos que ficavaõ , digo, flutuando em outro mar de

faudades , e temores, prr verem
,
que fe lhe auzcntavaõ

o leu Rey, os feus Principes, e a flor de Portugal, fcm
íaber a que, nem pa ra onde. .

vi.

NO mcfmo dia , ânno de 1546, obrarão os Portu-

guezes no fegundo cerco de Dio , acçoens dignas de

memoria immortal. Logo ao romper da menhá in-

veftiraõ os inimigos a Fortaleza por trez partes. Traziaò,

entre outras bandeiras, huma , em qoe aparecia pintado

o feu falfo Profeta, a quem pouco antes baviaõ invoca-

do com fuperfticiofos cultos, e nas efperanças de o terem

propicio , avaliavaõ por fegura a vitoria. Rumecáo , e

Jurzarcaõ davao calor ao aífalto , louvando aos que pe«

lejavão valerofos , arguindo 3os que fe moítravaó tími-

dos, e propondo a huns , e outros , os prémios do feu

Príncipe nefta vida : Na outra os do feu Profeta. Sobiraõ

Mouros , e Turcos em grande numero , e com grande

ardor, mas foraõ recebidos nas pontas das lanças dos Por-

tuguezes com tanta firmeza, que pareciaõ novos muros

FíF fobre
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Dia 25.f brc os primeiros. Pele java-fe peito a peito, e as vozes,

,

f!

e
o$ alaridos, os inftrumentos bélicos feriaõ medonhamen-

*
Ce o ar : Oi golpes , e as mortes inundavaõ por toda a

parte. Entrarão os inimigos o baluarte Saõ Thomè, eo
íuftentaraõ largo tempo cahindo huns , e fuecedendo ou-

tros ,• Mas eftavaõ alli trez irmãos do illuftre appellido

de Almeida, Dom Joaõ , Dom Çrancifco , Dom Pedro ,

que fuftiveraõ o pezo de tantos^ínimigos , o tempo cjue

durou o aíTalto. Nos outros baluartes era naõ menos ter-

rível a invazaõ , naõ menos forte a defença ; Mas ioda-

va muito mayor perigo aos noííos , onde elles menos o

temiaõ. Juzarcaõ , vendo , e naõ podendo ver com dor,

o eftrago dos feus , appellando da força para a induftria,

deftacou hum bom numero de Toldados eleolhidos , e,

tornrando o muro a hum íitio da Fortaleza
,
que por fer

de afpero rochedo , em que batia o mar , je reputava

inacceiíivel , e pela mefma razaõ eftava fem defença. Fez

levar efeadas , e foraô íobindo alguns com dirEculdade,

mas fem oppofiçaõ : Foraõ os primeiros demandar nu-

mas cazas
,

que tinhão as cortas na 1 g i
c

j a de Santiago:

Deraõ com huma mulher, que defpavorida coneo a avi-

zar outra , e efta a terceira , a qual com acordo , e for-

ças de hum varão animofo, pegou de huma chuça , e

indo bufear as cazas , aonde os Turcos eftavaõ ,os f z re-

colher dentro , e por fora lhe cerrou a porta j Digna por

certo , era efta mulher de huma illuftre memoria, mas fo-

rão asdaquelle tempo tão efeaças , que lhe calarão o no-

me. Entre tanto fobiraõ mais de cem Turcos , os quaes

feguindo outro caminho , montarão o Eyrado ã^ melma
Igreja , onde, arvorados já dous guioens começavaõ a

apregoar a vitoria; Correo velozmente a nova do peri-

go , e correo a elle com igual velocidade Dom Joaõ Maf-

carenhas, e vendo, que , com volta da fortuna , raras

vezes vifta , lhe era neceíTario aífaltar aos inimigos den-

tro da fua mefma Fortaleza , mandou arrimar eleadas á

Igreja , e quiz fer o primeiro a fobir por ellas $ Mas de-

tido, com jufta força dos poucos, que o feguiaõ , acco-

meteraõ eftes a fobida por entre balas, e lanças , travão-

do-fe entre huns , e outros hum dntiffimo combate. Os
Turcos
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Turcos pelejavão com a vcntagem do numero , e dolu-Dia25.

gar: Os noífos coma do valor , e da dezefperaçaõ, por
y
íp

verem a Fortaleza no extremo perigo de perder-fe, e íb«

bre largas trez horas de confli&o, a preço do feu Tangue,

fe fizerão íenhores daquella eminência, e nelía foraô mor-

tos, ou delia precipitados todos os Turcos , fendo efta facção

huma das mais eftupenjc|as, egloriofas, de quantas a fa-

ma celebra , e mais veíaadeira , que verofirnel • Porem
do mefmo fucceffo fe prova, que os noííos obrarão nef-

tc cafo , affiftidos de alta protecção : eilei eraõ o inftru-

menco, outro era oimpulfo,- Mas que muito fe aquella

Igreja, e o dia era de hum Santo, que nos perigos ma-
yores aífiftio fempre aos Catholicos contra os infiéis. Ju-

zarcaõ , vendo mal logrado o íeu intento, voltou aos ba-

luartes , onde naó havia ceifado a peleja, fendo huma no-

va admiração, que taõ poucos homens pudeííem ao mef-

mo tempo rebater hum aífalto, e dar outiro, ambos com
íucceífo taõ felice. Animava Juzarcaõ os feus, picado ago-

ra , e vingativo , e com a fua prezença fe renovou o com-
bate ,

quando hum pelouro da Fortaleza lhe deu pelos

peitos, de que Cahio atraveífado, e morto. Como era pef-

foa taò principal , correo logo a nova pelos inimigos

,

que a fentirão como a cauía pedia, e todos começavaõ a

dizer, que naó valeria a vitoria
, (

quando íe confeguif-

fe ) o que jà tinha euftado. Mandou Rumecaõ tocar a

recolher, tendo perdido nefte dia mais de mil Toldados,

e os feridos mais de mil : Dos noííos morrerão fetc , fe-

ridos trinta.

VIL

Onquiílada aGoleta "do Reyno de Tunes, como emu.deju-

outra parte diífemos , e fatisfeito o Emperador Car- lho '

los V. com efta façanha , detriminava naó paífar mais

adiante , rezervando para outra occaíiaõ a conquifta da

Cidade capital do mefmo Reyno ; e deite parecer eraõ

também os feus Generaes Hefpanhoes , e Tudelcos , te-

merofos de que com ambição de legunda gloria , não maio*

gradem a primeira -

}
Mas o noíío Infante Dom Luiz irsf-

FfF ij teu,
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Dia 25. tou, c perfuadio com tanta effícacia aoEmperador omui-

T fj

e to, que importava à fuâ honra continuar logo aconquif-
* u ' ta daquella Cidade, que todos mudarão do parecer, cm que

eftavaõ , e pòftos em campanha desbaratarão as tropas

dos Mouros, e a conquiftaraô nefte dia, anno de 153 j.

devendo-fe também efta fegunda gloria ao noíTo Infan-

te. O Emperador lhe louvou , e agradeceo o valor , e

oconfelho, e lhe deu para memoria defta conquifta hu-

ma Imagem de alabaftro ide noíía Senhora com o Meni-

no Jefu nos braços, que íe achou encaixada no muro da-

quclla Cidade , delde o tempo, que era Catholica,a qual

le adora no Convento de Saõ Domingos de Bemfica : Pre-

zidiada a Cidade de Tunes , e a Goleta , íe retirou o Em-
perador a Itália , a Armada a Lisboa , e o Infante , nos bra-

ços delRey , e vivas do povo , logrou o premio dos glo-

riofos trabalhos daquclla jornada , e conquifta.

VIII.

A Província de Cerigipe, aflim chamada por caufade

hum rio deite nome , ou de Saõ Chriftovão
,
por íer

defcoberta nefte dia , difta do mar quatro legoas , com»
prehende quarenta , e finco de cofta , entre a Bahia , e o

Rio de Saõ Francifco, em doze grãos Auftracs, fem mais

barra, que para barcos ordinários. Abunda de aífucares,

e tabacos, e a Cidade capital he nobre, e rica.

IX.

NO mefmo dia , em fexta feira , anno de 1 5 7 2. fc fez

em Lisboa huma folemne prociííaõ da Sé a S. Domin-

gos , em que EIRey Dom Sebaftiaõ levou à fua mão direi-

ta , debaixo de paleo ao grande Dom Luiz de Ataidc , Vi-

ceRey ,
que acabava de íer do Eftado da índia

,
pelas infi-

gnes proezas, e raaravilhofas vitorias, que obrou , e con-

feguio naquellas partes. Pregou o Padre Mcftre Ignacio

Martins da Companhia de Jeíu , tudo louvores daquelle fa-

moííííimo Capitão, bem merecidos do feu grande valor,

e rara fortuna militar.

X.
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Dia 2f

.

X. de
Julho,

RUy Gomes da Sylva , Português , foi hum cios Va-
rocns mais infignes

,
que produzio Portugal : Por*

que nalcendo pobre , pofto que nobiliííimo , chegou a

confeguir os mayores titulos , e a occupar os lugares mais

eminentes da Monarquia de Hefpânha j Foi filho fegundo

de Francifco da Sylva, terceiro íenhor da Chamufca, do
Coníelho de Eftado dos Reys Dom Joaò III. e Dom Se-

baítiaó , e de Dona Maria de Noronha. Paliando a CafteJ-

la a Iifante Dona Ifabd , mulher de Carlos V. foi Ruy Go*.

mes hum dos meninos, que a fotaõ íervindo , por ordem
delRey Dom Joaõ. Hia por Mordomo mòr da Empera-
triz, Ruy Telles de Menezes

;
quinto fenhor deUnhaõ,

feu Avó materno, e a intervenção, e bonsoíficios de taõ

grande valedor, e muito mais o cuidado, c attençaõ ,com
que fabia fervir, o adiantarão tanto na graça de fua Ama,
que efta lhe encarregou a aíliítencia ao Principe Dom Fi-

lippe , feu filho Primogénito. Criaraõ-íe ambos, e Ruy
Gomes fe foi iníinuando com tanta ventura no amor do
novo Principe, que chegou a confeguir ornais alto lugar

do feu agrado, e da fua eftimaçaõ. Foi feu Snmilher de

corps vinte e dous annos contínuos, cargo, que não cof-

tuma andar , fenaõ nos muy favorecidos. Aííiftio-Ihe em
todas as jornadas

,
que fez a Itália , Flandes , e Inglater-

ra j e em todas as occorrendas politicas, e militares foi

fempre o feu mais intimo Confelheiro, e depoíitario fiel

dos íegredos mais relevantes da Monarquia, e particulares

da peífja j Foi do feu Coníelho de Eftado, e Mordomo
mòr de feu filho o Principe Dom Carlos, cuja graça tam-

bém foube merecer , moderando, quanto podia com pru-

dentiífimo temperamento as extravagantes , e furiofas idéas,

a que o arrebatava o natural rifpido , e fogofo. Confiou

EIRey tanto da fua prudência , e madureza
,
que o no*

meou , fendo entaõ muito moço , hum dos Plenipoten-

ciários para a paz
,
que ajuftou com Henrique li. Rty de

França,- E pouco depois o mandou de Flandes a Hefpâ-

nha com poderes de tirar , e pôr Miniftros, e Prezidrn-

tes



4i+ ANNO HISTÓRICO
Dia 2 5. tes dos Tribunaes , dar Bifpados , e exercitar em outras

y
Q ' muitas coufas a jurifdiçaõ Real • Logrou, em fim, os ma-

yores apreífos , e agrados dacjuelle Príncipe, fortuna , tan-

to mais digna de eftimaçaõ , cjuanto elie foi exquifuamen-

te fabio ;

, e fevèro. AíTim foube uíarda vaíía, que a con-

venço em aplaufo univeríal , porque era por extremo a-

favel, e benigno, liberal, e generofo
,
grande amante da

honra, edaverdade, prompto em fazer bem a todos , el-

quecido dos feus intereíTes , folicito em procurar os do com-
mum da Monarquia

,
por onde mereceo em vida , e depois

da morte o nome
,

que muitos Authores lhe deraõ de

Perfeha Idéa de Vallâos. Teve eftreita familiaridade com
Santa Thereza de Jefu , e promoveo por todos os medos,

que lhe foraõ poíTiveis, a lua Reforma, e lhe edificou na

fua Villa de Paftrana hum Convento, que he cabeça de

toda a Ordem dos Carmelitas Deícalços j Namefma Vil-

]a edificou outro para Religiofas dameíma Ordem ,ehum
Collegio para a mefma na Univeríldade de Alcalà. Eri-

gio também na Villa de Paftrana huma Coilegiada com
rendas, e prerogativas iguacs âs de qualquer nobre Ca-

thedral , Paífando a Cafteila fem Títulos , e fem Eílados,

fundoa neila huma caza de tanta grandeza , ou grandezas,

que naõ ha em Hefpanha alguma fuperior , e a penas íe

lhe achará igual. Saõ feus fueceífores Grandes de Hefpa-

nha por muitos títulos , como Príncipes de Melito , e de

Eboli , Duques de Paftrana , de Eftremera, e Francn-Vil-

la , e ultimamente do Infantado , e de Lerma , que por ca-

zamentos fe lhe uniraò depois. Conkrvou (couta rara nas

Cortes) o valimento, e a boa fama até a morte, íuece-

dida nefte dia,anno de IJ71.

VIGE-
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Dia 264

VIGÉSIMO SEXTO DE JULHO.

I. Dejcobre Pedralves Cabral a Cidade de Ghtiloa.

II. Smgular honra
,

que recebe de EIRey Dom Manoel o

famofo Duarte Pacheco.

III. Defcobre-fe huma fonte prodigiofa,

IV. Batalha naval Jobre a Ilha dos Affòres.

V. Colloca fe o Sanújfimo Sacramento no Collegto de Santo

Antão,

ESTE dia , anno de 1500. defcobrio Pcdral-

ves Cabral , navegando para a Índia, a Cida-

de de Quiloa , na Cofta da Ethiopia Oriental,

fundada em huma Ilha do mtírno nome, mui-

to abundante de boas agoas , frutas , e orta»

liças , e de muitas enaçoens de todo o género de gadosj

a Odade era populoía , as cazas de pedra , e cal , com feus

eyrados, tudo bem guarnecido por dtntro , e por fora

;

O ÍUy , que fe chamava Abrahemo , Mouro de naçaõ

[ como todos feus ValTallos ] rectjbeo ao Capitão Portu-

goez com grandes honras , a íeu modo , etojuftou com
elle pazes

,
que durarão pouco

, pela natural inconltan-

cia daquella gente.

11.

NOmefmodia, anno de ijoj. em ^Quinta feira, fe

fez na Cidade de Luboa huma folemniííima Procií-

fáõ , qual fe coftuma fazer nos dias do Corpo de

DeOs, e »eHa foi EtRcy Dom Manoel , levando à fua ilhar-

«ga , defJe a Sé a Saõ Domingos ao famofo Duarte Pache-

co Penira , e prégòtt Dom Diogo Ortiz , Rifpo de Vi-

2<?u , fazendo hum largo panegírico em louvor daquelle

infigne Capitão -

% Mas o fim deftas honras foi tal , que al-

guns
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Dia 26.guns annos depois , cahio cm tanta diígraça de ElRey

,

e em tanta mizeria, que morreo finalmente no Hofpital

de Lisboa: Taes faõ as voltas do Mundo, e taõ varia, e

inconftante a vontade dos Príncipes!

ih.

JUnto ao lugar dojVacalar, termo da Cidade de La-

mego, obfervou carnalmente hum morador delle em
hum fitio muito eíleril , e feco, em que nunca houve

agua , alguma humidade no chão , e reparando nella ,

por ver, que hia continuando com mais força para jun-

to de hum pequeno mato, com a curicíidadc de faber ie a

terra a vertia, ou fe alguém a tinha alli lançado , come.

çou a cavar por curiofidade , e vendo, que íahia do lugar

cavado alguma agua, diífe para outro, que o acompanha-

va, que lhe parecia milagrofa, e queria com tila lavar os

olhos, que tinha graviííimamente inflamados
i

aífím o fez,

e fe achou logo fao. Com a voz defte fucceíTo , que elle

divulgou , começarão a concorrer a iavar-fe com ella , e

a bebella alguns enfermos demaleitas do mefmo lu^ar, e

todos ficarão livres das fuás queixas. Foi-fc abrindo mais a

terra, para crecer mais a agua, e nella fe delcobrio hum
grande numero de pedras quadradas da mefma fórrra, e

cor das do Oriente, das quaes fe repartio huma grande quan-

tidade pela Comarca de Lamego, e íe mandarão por to-

do o Reyno. Deufe-lhe o nome de fonte de Santa Anna,
por fer defcoberta neftedia, dedicado à mefma gloriofa San-

ta, noanno de 1720.

IV.

A Batalha
,
que fe deu noanno dei 582. febre as Ilhas

dos Aífores, dicidio o pleito, que fobre a fucceífaõ

do Reyno de Portugal trazia com Filippe II. Rey de Caf»

tella, o fenhor Dom António, filho do Infante Dom Luiz;

Razaõ, porque daremos delia huma breve noticia. Eftavão

à fua devoção as Ilhas dos Aflores, è nomeadamente a Ter-

ceira
,
que he a cabeça das mais ; Vcyo em fen foccorro hu-

ma



DIÁRIO POR.TUGUEZ. 417
ma Armada de França

,
por ordem da Rainha May Caha- D™ 2^- •

rina de Medicis
,
que publicamente encontrava aiuccclTaõ, ,.'

delRty FiSippe em Portuga! , com o fundamento ( poílo

que affedado ) de que o Reyno lhe pertencia
,

pelos fi-

lhos (fingidos) dclliey Dona Arfonfo III. antes Conde de

Bolonha. Tacitamente fomentava a mefma per tenção EI-

Rey Henrique III. d: França
,

por conveniências politi-

cas, que os Príncipes antepõem a todos os outros refpei-

tos. Conftava a Armada de feflenta véllas , de mayor , c

menor força, é era feu General Filippc Stroci, nobre Capi-

tão daquelles tempos ; Vinhaõ neila o fenhor Dom An-
tónio , e Dom Francifco de Portugal , Conde de Vimiofo,

c alguns poucos criados
,
que o feguiaõ , e hum grande.

numero de nobres Francczes, chamados da fama daquella

expedição , e por liíonja dos feus Reys. Por parte del-

Rcy Filippe , fe achava naquelles mares o Marquez de San-

ta Cruz, Dom Álvaro Bazan , com vinte e oito Galeoens

fortiílímos , e guarnecidos de gente veterana , e coíluma-

da a vencer j Combaterão- fe furioíamente nefte dia , e fo-

raõ derrotados osFrancezes, com perda da fua Capitania,

c Almiranta , e outras finco , ou íeis NaGs , e de mais de

dous mil homens , em que entrou o General Stroci , e o

Conde deVimioío, o qual morreu , dous dias depois da

batalha , das feridas , que nella recebeu j E atè o> últimos

alentos, feodo-ihe precifo algumas vezes faiar no fenhor

Dom Anconio , cm repofta de perguntas, que lhe faziaô,

lhe chamava: EIRey Dom António meu fenhor ; Tal era

a fua conftancia , e taõ delaífombrado eíhva , ainda que

pofto naquelle tranze fatal , e nas mãos de íeus inimigos.

O fenhor Dom António eleapou em terra , porque o guar-

dava a fortuna para mayores adverfidades : Fite fim teve

Dom Francifco de Portugal, Conde de Vimioío, Caval-

leiro de bizarras prendas , e que íe fez na pofteridade hum
íingular exemplo de fidelidade , e de valor.

Ggg V,
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V.

NEftc dia , ánno de 165 3. fe paífou o SantiíTimo Sa-

cramento da Igreja velha para a nova , e furrptuo-

ia do Collegio de Santo Antaõ de Lisboa , da (agrada Com-
panhia de Jefus , com procilTaõ íolemniílima de muira gran-

deza , adorno , e curiofidade , de que houve geral íatisraçaõ.

Efteve íínco dias o Senhor expofto com grande culto , lou-

vor , e magnificência.

VIGÉSIMO SÉTIMO DE JULHO.

I. Conquijla António Corrêa a Ilha , e Cidade de Babarem»

II. Dom Joaõ de Azevedo , Bijpo do Porto.

III. Padre Simaõ Ríidrígues% Cónego Secular»

1.

ILHA , chamada Babarem , eftá fitnada no mar
Perílco, cento e dez legoas diífcante da Ci-

dade de Urmuz ,* Tem trinta de circuito , e

he muito fértil , e rica , c nella fe Lz a pei-

caria do aljôfar , e pérolas , as melhores , e

mais finas de todo o Oriente : Era dos Rcys de Urmnz,
Vaífallos da Cotoa Portagueza ; Mas hum R,y viíínho,

chamado Mocri 11, íe levantou com cila , e a mandou for-

tificar, e b^ítecer de manrira , o^ie fe deu por íeguro de

todo o poder dos feus inimigos. Ach uaõ-fe obrigados os

Portuguízes a d.sfazerem efta violência , e reporem a Hha
no eirado antigo -, Foi a efta empreza António Corrêa,

nobre Capitão , e de aífinalado valor , e levou pouco

maii de duzentos homens -

y
Com doze mil oeípcrava Mo-

cri n, d i diferentes Naçoens, Arábios, Perfas , e Rumes,
Di('putou-fe o dezembarque dos nolTos coro ardentiífimo

furor,
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furor, mas poftos cm terra, por baixo de horrendos peri-Dia27.

gos de agoa , e incêndios de fogo , enveftiraõ a Forta- í*
e

leza ; Os inimigos a defendiaõ com grande esforço , e com''

lanças de trinta palmos faziao grande eftrago nos Porta*

guezes. Aqai diícraò a António Corrêa
,
que ícn irmaõ

Ayres Correi ficava morto, e refpondeo : Awnte y ami-

gos , deixat'0 ,
que morreo em feu offich j E dando no-

vamente Santiago nos infiéis , começarão eftes aceder, e

ft aquear : Entaõ fuecedeo fer ferido mortalmente ElRey

Mocíim, e fendo retirado pelos Cabos principaes, que o
feguiaõ , cahio o animo aos outros , e fe renderão todos

à mercê do vencedor. Foi cftc feito taõ illuftre , e taò

celebre , e de tanta gloria para aquelle famofo Capitão >

que deíde aquelle tempo ajuntou ao appeilido de Corrêa

o de Baharem ,
que fe continuou em fua nobre defeendencia.

ir.

DOm Joaõ de Azevedo , natural de Lisboa , illuílrif-

(imo em Tangue , famofiííimo em letras , e virtu-

des , e no dezengano com que deixou o mando , hum
dos mais raros homens do feu tempo. Depois de ferDeam
da Cathedral de Lisboa , foi Bifpo , e grande berafeitor

da Mitra , Sè , e Cabbido , e muito mais da pobreza do
Porto. Depois de governar apoftolica , e muito louva-

velmente aquelle Bilpado, o renunciou , e fe recolheo no

Convento de São Bento de Xabregas dos Cónegos Secu-

lares da Congregação de Saõ Joaõ Evangelifta, onde, com
faculdade Pontifícia , e por grande fua humildade pedio

o habito pardo dos noviços , e donatos da meíma Con-
gregação

,
que veftio , e gloriofamente as penfoens , e

obrigaçrens do mcfmo habito no exercício dos miniíle-

rios, ofRcios , e actos humildes , e virtaofos da vida re-

gular, em que era muito pontual , c obfcrvante. Notra-

to, e na meza não admitia diftinção alguma j entregava

.inteiramente ao prelado toda a côngrua, que tinha do feu

Bifpado. No efpaço de vinte , e finco annos, que viveo

em Sa5 Bento de Xabregas , nem huma única vez fahio
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Dia 27. fóra, c poucas fatiava com peííoa fecular. Em longa vc-

íulho
*k*cc falecco com todos os Sacramentos , e com fervoro-

fos aófcos de amor de Deos nefte dia do anno de 1517.
Jaz no Crnzeiro da Igreja de Saõ Bento de Xabregas de

Lisboa.

III.

O Padre Simaõ Rodrigues, natural de Eílrcmoz , Có-
nego Secular da Congregação de Saõ Joaô Evange-

lina , antes , e depois de entrar nella , e em toda a loa

vida , foi venerado por Santo
;
porque nunca fe lhe vio

,

nem foube coafa gravemente culpável , nem rcprehenfi»

vel. Com a humildade
, penitencia, e oração venceo,qnc

affim fe vencem , defde menino , os três inimigos dalma
,

c mereceo, que a fsa fó foífe dominada da caridade perfei-

ta do amor de Deos , e do próximo , que fempre andãõ

juntos em apertado vinculo; de que continuamente dava,

e fe manifeftavaõ muitas provas
, que procurava enco-

brir , e aííim defcobria mais o alto ponto de perfeição a

que tinha fubido. Os de fóra o bufeavaõ para medre, e

director; Qs de dentro para fuperior , e prelado no pri-

meiro, e primitivo feculo da mefma Congregação. Mai-
tos annos foi Reytor de Santo Eloy de Lisboa, e lcndo-o

confrangido nos nltimos da fua vida , logrando inteira

faude , quando parecia, que eílava ainda longe da morte,

mandou huma manhã tanger a Cabbido, c juntos os Có-

negos , lhe fez huma fervorofa pratica , encomendando a

todos o amor de Deos , e do próximo , a nniaõ , e cari-

dade reciproca , a obfervancia da Ley de Deos , e das

Conftituiçoens da Congregação ; e profeguio declarando,

que era chegada a fua hora
,

porque dentro em poucas

«liaria na outra vida. Pareceo delírio efta aííeveraçaõ, mas

o Santo velho períiílindo no que havia dito , ordenou

logo o que era neceííario para o enterro , e em íua pre-

zença fez abrir a fepultura. Confeííou-fe , em que ape-

nas gaitou meya hora , porque trazia íêmpre ajudada a

conta. Defceo por feu pé á Igreja, e de joelhos recebeo

o Sacramento por Viatico. Logo fe deitou na Cama , 9

pedio,
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pedio, que o ungiífem. Em tudo dnvidavaõ os fobditos ,

D« %7*

mas a tudo obedeciaõ , porque a notória fantidade do Va»
T
í*

raô de Deos lhe faziaõ fugeitar os entendimentos contra

o que viaò os olhos. Depois de ungido pedio, que o íe-

vaílero ao Coro , onde dilíe que queria morrer $ e Tenta**

doem huma Cadeira , cobriooroftocom a mmça em ac-

ção dedeícanço. A breve efpaço o dcfcobriraô , cacha-

rão entregue ao defeanço eterno
,

perleverando o corpo

na poftura , em que eftava quando vivo, c do mefmo mo-
do o rofto , e muito refplandecente. Succedeo efta mor-
te , tanto para invejada , nefte dia do armo de i j 1 ô\

VIGÉSIMO OITAVO DE JULHO.

I. Terremoto em Lisboa.

II. Dona Toda Marta Coutinho.

III. Jura a Univerfiâade de Coimbra defender a Conceição

immaculada.

IV. Prizaõ de muitos títulos , e Cavalleiros
, for traidor

y

conjurados contra EIRey D t Joau IV
V. Dom Frey Valério de Saõ Raymundo.

i.

ESTE dia , em terça feira , anno de iyo8. ás

finco horas e meya da tarde, tremeo a terra em
Lisboa com abalo, c comoííaõ taõ vehemente,

que muitas peííoas cahiraõ por terra, efeviraõ

faltar para o ar as alfayas das cafas , com tanto temor de

todos os moradores , que logo correrão para at rnas , re-

ceando a ruina da Cidade : Repetiraõ-fe mais dous tremo-

res com pouco intervallo entre hum , e oatro , c ambos fo-

raô naõ menos fortes ,
que o primeiro.

II.
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Dia 28.

de

Julho. II.

NOmefmodia, anno de 1710. faleceo no Morteiro de

Arouca , da Ordem de S. Bernardo , Dona Toda Maria

Coutinho» rilha deDom Gaftaõ Coutinho , Comendador
na Ordem dcChrifto , e de loa mulher Dona Filippa de

Souía , foi Religiofa perfeita j fendo de idade de oito para

nove annos entrou naquelíe Mofteiro no anno de 1 606.com
que vio trez fecalps , e viveo mais de cento, e vinte edous

annos.

ih.

NEftc dia , anno de 1 646. Em hum Sábado , congrega,

da em claoftro pleno a inílgnc Univerfidadc de Co-

imbra # íè obrigarão os profeífores de todas as faculdades,

debaixo de folemne juramento , afeguir, c defender a pie-

dofafentença da immaculada Conceição da Mãy deDeos,-

e fe aífenton
,
que dalii por diante feriaõ obrigados a fa-

zer o mcfmo juramento todos os que íc quizeífem incor-

porar naqaella Univerfidade : Era Reitor delia Manoel de

Saldanha, que raorreo depois Bifpo eleito de Coimbra.

IV.

COrria o primeiro anno da Aclamação delRey Dom
Joaô IV. de gloriofa memoria

,
quando alguns Fi-

dalgos Portuguezes , impacientes na obediência do mefr

mo Rey , eftimulados da ambição , e da inveja , começa-

rão a intentar , e maquinar novidades. Foi o principal mo-
tor delias Dom Sebaftiaò" de Mattos , e Noronha , Arcebifpo

de Braga j por nafeimento Portuguez , mas Caftelhano no

génio. Havia recebido grandes mercês daquella Corte , e

afpirando a outras mayores , não duvidava facrificar a li-

berdade da Pátria , em ferviço das fuás pertençoens. Buf-

cou a Dom Laiz de Menezes, Marquez de Villa Real, Ca-

v alieiró
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valleiro de nobiiiifimo fangue, mas de talento muito infe**-*

ia

rior. Facilmente fe dcfpenha da eminência o penhafeo jà ^
e

aballado. Andava o Marquez deícoatenre do tftado da*-!
11

coufas , c fem replica , fe rendío ás razoens do Atccbiípo,

bem pintadas da íua*élcquencia, de que era grande- arrifi-

cc Logo o Marquez reduzio ao mefmo fentiment o , i>u fi-

lho Dom Miguel de Noronha , Duque de Caminha
;
pcfto

que mais operfuadio, ou arraílou a efte, o reípeico de feu

pay , do que outra alguma raz^õ , antes , feaflirma
,
que pro-

puzera muitas em contrario. Pelo mefmo modo levo u o Ar-

ctbifpo a poz íi a ie u fobriaho Ruy de Mattos de Noronha

,

mancebo taõ falto de experiências, como cheyo agora , ou

ailoprad 3 de alta? efperanças. Acreceo Dom Agoítinho

Manoel , Fidalgo illuftre , e não menos erudito
,
que dilcrc-

to, mas pobre , a quem a falta ds bens atrahio, ouçonflran-

geo abufear melhor fortuna, por caminhos extraordinários.

A outros Fidalgos, fe diz, que paííaião as perfuaçoens do Ar-

cebifpo, ecomeliasa noticia daconjuração , culpa, de que

depois os abioiveo a piedide , ou ihe deíimulou a juítiça.

A todos [ com outros muitos de esfera inferior ] mandou
FIRey prender nefte dia, anno de 1641. difpondo as pri-

zoens comtanco acerto, q*ie todos quaíí na meíma hora,

forão levados a diverfos lugares. Pafmou o Reyno, de que

cahiííe nódoa taõ feya cm fogeitos taõ Iduftres j E naõ

if?.e nos £ d mirou toda Furopa o valor, e relolução de hum
Rey

,
que nos p.incipios dofto Reynado , ainda vaci-

lante, não duvidou proceder contra homens r,aõ grandes,

que por feu fangue, e dependência involviã.; a m:y>r par-

te da nobreza de poitugal,

v.

^ OrçvFrey Valério de Saõ Rsy mundo , natural da

_jt Vilia de Eíiíemv z, Reíigiofo da Ordem dos Prega*

cores, Mcftre de Filcfofia , e Theoiogia, Prior do^ Con-
ventos d: Évora , e Lisbo3 , Vigário do Moíreiro do Sa-

cramento , Provincial da mcfma Ordem , Deputado da

lnquifíçaõ de Évora, e do Confclho Geral do Santo Of-

íício,
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Dia28.ficio, e Bifpo de Elvas ; Neíla dignidade fe tratou em tu-

5*e do como Keligiofo , c governou louvavelmente 2quella
J u

' Dioceíi com muito zelo , e vigilância. Foi grande efmol-

ler , c bemfeitor de alguns Conventos. Morreo neíle dia,

anno de irSoo.
*

VIGÉSIMO NONO DE JULHO.

I. Santa Serafina V.

li. Venerável Frey Joaõ da Povoa,

III. Prttneira vitoria naval , confeguida pelos Portngnezes.

Noticia de outra batalha , em que morre Dom Fuás

Roupinha.

IV. Padre Franci/co Pinheiro.

V. Entra Fafeo da Gama pela barra de Lisboa da primei*

ra viagem da Indta.

VI. Infante Dom Fernando he creado Cardeal.

VII. Dom Theotomo de Bargança.

i.

ANTA Serafina , Portugueza , natural da

Villa de Monção na Província de Entre

Douto , e Minho, Santiago aconverteo à Fe,

e á inftruio nas máximas da perfeição : Be-

nemérita de taõ grande Meftre , foube apren-

der , e obfeivar com tanto pnmor os diftartus da Toa

doutrina, que fubindo a hum ponto muito aíto de herói-

ca fantidade
,

paííou ncfte dia a lograr o premio
,
que

não tem hm.

ii.

O Venerável Frey Joaõ da Povoa, natural da Villa do

meímo nome , no Bifpado de Coimbra , Religiofo da

Sagrada Ordem de Saõ Fraociíco , Varaõ de fanciíTimoi

coftumes, c de vida inculpável , axdentiílimo zelador da

©bfer*
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©bfeivancia do fen primitivo Inftituto : Foi Provincial Dia 29;

Befte Rcyoo fcte vezes, e note foi a outros tantos Capi-
f*

e

talos Geraes a diverías , e remotas Províncias da Chrif-^
u °*

tandade , fempre a pè , c pedindo eimola , como verda*

deiro filho de feu gloriofo Pay. Inftituhio a [primeira Re*
coleiçaõ Franciícana

,
que houve em Portugal , a cuja

imitação fe fundarão outras muitas, no intimo, e em ou-

tros Reynos, com grande gloria da Igreja ,e utilidade doi

Fieis: Reformou em regular obfervancia o Mofteiro de
Santa Clara de Lisboa. OsReys, Príncipes

t c Magnates
de Portugal , o tratarão femprecom profundas vencraçoens,

por mais que fugia delias , como homem de virtude foli-

da: Regeitou grandes Dignidades, que lhe foraõ orTere-

cidas: Foi Confeífor delRey Dom Joaõ II. e por morte
do mefmo Rey , o naõ quiz fer de feu fucceffor ElRey D*
Manoel. Morreo com acclamaçoens de Santo nefte dia,

annode 1506. Jaz no muito Religiofo Convento da Con-
ceição de Matoíinhos , fundação íua.

ni.

PElos annos de 11 80. infcftavaõ os Mouros com fre-

quentes , e improvizas invazoens , as coftas deite Rey*

no , e faziaõ graviííimos danos em toda a parte , e muito

mayores nas vifinhanças de Lisboa. Naõ uzavaõ naquel-

le tempo os Portuguezes a guerra do mar , mas impacien-

tes nas perdas
,
que recebiaõ , fuprindo com o valor a falta

de experiência , formarão hum pequeno corpo de navios,

e com elles fahio o notável Capitão Dom Fu3s Roupinho,

em demanda dos inimigos : Encontrou-os nefte dia , no

anno referido, com muito mayor numero de vèllas , ufa-

nos, e arrogantes -

y
Mas nem por ilTo recuzou o noíTo Ge-

neral o combate: Baralharão fe huns, e outros com fu*

riofo ardor , e depois de muitas horas de peleja , confe-

guiraô os noíTos huma completiíTima vitoria, porque to-

das as Galez inimigas ficarão em feu poder , e todos os

que vinhaõ nellas foraõ metidos à efpada,ou aogrilhaõé

Coroado de taõ illuftre triunfo entrou Dom Fuás pela bar-

ja de Lisboa , donde fahira poucos dias antes : Foi rece-

Hhh bido
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.<pia;2 9. bido com extraordinária alegria do» Governadores da Ci-

j

G dâclê, e cora mil vivas , e ácelamaçoens do povo , e hutís,

e outros lhe chamavaõ libertador cia Pátria , e reftaurà-

dor da honra Portugueza. Mas como ícjaõ taõ vários os

fac&eífos da guerra , fanindo pouco depois ao mar , foi

levado de furiofa tempeílnde ao porto de Ceuta , onde fe

achava huma Armada de Mouros , que confiava de íín-

coenta e quatro Galcz: Ltvava Dom Fuás vinte e hu-
ma , e fem que o defanimaííe efta grande deíigualdade ,

travou a batalha, e a difputou com eftremado valor , atè,

que eahio morto , mortos também em grande numero os

léus : PerderaõTe juntamente doze Galez , e ás nove Te

acolherão a Lisboa: Alegrem fe muito embora os Mouros
com o fucceíTo defte dia, que là virá hum Rey PortugueZ,

q*ie lhe faça naquelle mefmo porto , e dentro na fua mef»

ma Cidade, converter a alegria em pranto. Foi Dom Fuás

hum dos mais famofos Capitães daquelles tempos : Pele-

jou toda a vida com os inimigos da Fé , e coníeguio del-

les muitas , e muito illuftres vitorias , e com taõ honra-

da , e gloriofa morte coroou as nobilimmas acçoens da

fua vida.

IV.

O Padre Francifco Pinheiro, da Companhia de JESU ,

natural de Gonvea , teve íingular engenho, e ma-
giíterio para as feiencias, que enfinou em tvora, onde fe

graduou Doutor. Imprímio dous tomos de Tejlamcntís , c

hum de Cenfu , & Emphyteufi , muito eftimados dos dou*

tos. Morreo em Coimbra neíledia, anno de 1661.

v.

NEfte dia , anno de 1499. entrou Vafco da Gama
pela barra de Lisboa , depois de dous annos , e vin-

te e hum dias, que delia tinha partido , e com fincoen-

ta e finco homens dos cento e fetenta, que levara para a

8. de Tu-
nave8 aÇâ° 3 e defcobrimento da índia jComojà diflemos,

lho. A vaftiílima enfeada do Tejo fe encheo de embarcaçoens

de
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de gente, que foi ver, e aplaudir aos cjuc tinhi chorado Dia 29.

defuntos. Mandou logo EIRey Dom Manoel viíitar ao fc-
T

ir

)iz defcobridor do Indo $ e por ordem fua , cm quanto

fe lhe preparava publico triunfo, íe deteve em Bellem

,

dando repetidas graças a Deos de o trazer a íalvamento.

No dia detriminado , o foi conduzir a mayor parte da

nobreza montada a cavallo, e as milícias, que fe achavaõ

em Lisboa -

y
e por entre as vozes fonoras das danças da

Cidade , dos inftromentos bélicos , e ciamoroías falvas

da artelharia , e mofquetaria , e vivas, e aplauíos do Po-

vo o acompanharão ao Paço , onde foi recebido de EI-

Rey Tentado em magefloío trono; entregou as cartas do

Samorim, e Rey de Melinde , e as precioías primicias
,

cjue trazia do feliz deícobrimento da índia. EiRey lhe

louvou o valor, e agradeceo o íerviço , o mayor Tem con-

trovercia, que Vaffdlo fez a icu Rey cm tempo tão bre-

ve, e com taõ pouco cufto , premiou-o com honras, e

deípachos ; e depois de fe darem a Deos publicas graças,

mandou fazer grandes , e alegres fcftas , e todas as mais

demonftrcçoens , com que íe folenizaõ as mayores novas.

E paratrofeo, e padraõ perpetuo de taõ fograda , e ma-
raviihofa empreza, mandou erigir o Real Templo, e Mof-

teiro de Bellem, que na grandeza, e arte, fe naõ vence,

igualla as pirâmides Egipliacas , os arcos triunfaes Romanos.

vi.

NO mefmo dia, anno de ióiq, foi creado Cardeal

pelo Summo Pontífice Paulo V. tendo dtz annos

de idade, o Infante Dom Fernando, fitho dos Reys Dom
Filippe II. de Portugal , e III. de Caíleila, e Dona Mar-

garida.

VII.

DOm Theotoniô de Bargança, ultimo filho de Dom
Jayme Duque de Bargança , e de fua fegunda mu-

lher Dona Joanna de Mendoça , eftudava na Univeríí-

dade de Coimbra , âflíftindo no Convento de Santa Cruz

Hhh ij com
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Dia 29. com grande cafa , c família , como pedia o fublime da

?j* fua calidade. Sendo de dezoito annos entrou na Compa-
nhia de Jcfus, e foi nella recebido pelo Padre Meíhe Si-

mão Rodrigues , o qual depois de alguns annos o mandou
para Roma. Mas como a rezoluçaõ de Dom Theotonio
naõ foífe muito do agrado dclRey Dora Joaõ III. e me-
nos de feu irmão o Duque Dom Theodozio , por confe-

Iho, e aprovação do Patriarcha Santo Ignacio, veyo a

largar à roupeta , mas nunca o efpirito , nem o fervor

da Companhia. O Duque feu irmaõ lhe deu huma Abba*
dia em Traz os Montes ; depois paííou a Thtzoureiro

mor da inílgne Collegiada de Guimaraens; depois por re-

nuncia do Cardeal Infante Dom Henrique, foi eleito Ar-

cebiípode Évora > c naõ fe podem reduzir a breve compen-
dio os grandes extremoi , de caridade, de zelo, de vigi-

lância, de beneficência
,
que obrou naquella ampliííima

Diocefe. Comíigo era parciííimo , e no vtíhdo , e na

meza, mais parecia Religiofo
,
que Prelado. Rendia en-

tão aquella Mitra oitenta mil cruzadas , e tudo defpendia

em eímolas , e em obras magnificas
, que fez , e conía-

grou a Deos. Succedendo no anno de 1580. haver pefte

em Évora, e nas terras circumviílnhas acodio com arden-

te caridade ao remédio dos feridos , jà cm peííoa , confor«

tando-os, e miniílrando-lhe os Sacramentos, jà mandan-
do-lhe dar tudo o que lhe era neceífario com liberal mão.

Chegarão os enfermos pobres ao numero de dous mil , e

a todos abrangeo com abundância mayor^que a necdfcda-

de. O mefmo fez na fjme de 1597. b na peite de 1599.
Mas veyo a ficar taõ pobre , que 1c alumiava á meza com
avela metida em huma laranja, e com as próprias maõs

remendava os feus veftidos. Naõ tendo mais que dous len-

çoes para a fua cama, mandou dar hum para' mortalha

de hum mizeravei. Deíles exemplos fe viraõ nelle muitos,

dignos por certo dos antigos Padres da primitiva Igreja,

Confeguio, com a authoridade Real de Fílippe II. que os

Monges de Villanova de Campos lhe delíem huma gran-

de parte do braço de Saõ Mancos , primeiro Bifpo de

Évora , e engaftada em huma rica pirâmide a collocou

com íolemniííima prociíTaò na fua Cathedral em 1 2. de

Abril
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Abril de 1592.. A mcfma deu dous candieiros de prata, c^a *9*

huma alampada do mefmo metal , de tal grandeza, que ^
fe lhe chama Montanha de prata. Acrecentou, e ornou o J

Palácio dos Arcebilpos. Fez , c dotou com grande renda

hum hofpital para pobres enfermos. Erigio o Seminário

de Saõ Mancos para Collrgiaes , na forma do Concilio Tri-

dentino. Ordenou com fanto zelo huma cafa para íe re*

coíherem a vida honefta, e virtuoía , mulheres perdidas.

Ajudou , e promoveo as fundaçoens de muitos Conven-

tos. Favoreceo tedas as Comunidades religiofas , e com
íingular affecto aos Padres Carmelitas Dcfcafços, cjue em
feu tempo entrarão cm Portugal , e teve grande correl-

pondencia com Santa Thcrcza de Jtfus, Como fe vê das

cartas da mcfma Santa , e tile foi o primeiro
,
que lhe im-

primio parte das íuas obras. Mas , a com que fez a fua

memoria perdurável, foi o famoío Moíieiío da Cartuxa
f

fundação fua , ííruado a pouca diftancia de Évora para a

parte do Noite , huma das mais lumptuoías fabricas de

Portugal. Eíle teve a gloria de trazer acftr Reyno aquel-

la exemplariffima Religião. Difpendeo neíta obra mais de

duzentos mil cruzados. A* caridade , c beneficência , con*

rclpondia o zelo, e vigilância, com que attendeo fempre

ao bem efpiritual do rebanho
,
que lhe fora encomenda-

do : Jà vifitandoo frequentemente, já plantando virtudes,

já arrancando vicios, e eícandalos , jà procurando o au-

gmenro da Fè , e abatimento dos inimigos delia. Eíra

empreza o levou á Corte de Hefpanha a fallar a Filippe

111. e rebater certa pertençaõ dos Chriítãos novos. ]Na«

quella Corte
, (

que entaõ eftava em Valhadolid ) o achou

a mofte, que teve feliz nefte dia , anno de 1601. com
fetenta de idade. Seu corpo foi conduzido para Évora

,

t fepultado no Convento de Santo António dos Capuchos,

fora dos muros da mel ma Cidade , em fepultura raza
, que

elle mefmo mandou fazer em vida.

TRIGE-
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TRIGÉSIMO DE JULHO.
I. Beato Godinho , B. C.

II» JMafce o Infante Dom /Iffonfo , filho delRey D, Joaõ I.

III. Morre o Infante Dom Carlos afilho àeiliey Fdtppe IL de

Porugal , e IIL de Cajiella.

IV. Padre Baltbazar da /inminctaçao. Refere-fe hum no-

tável cazo.

1.

BEATO Godinho , Portuguez , Cónego Re-

grante de Santa Cruz de Coimbra , e íingular

ornamento daquella illuftnííima Congregação:

Da qual paííou a íer Arcchiípo de Braga; Foi

obfervantiííimo Religiolo, e vigilannlhmo Paf-

tor : Reiplandeceo em virtudes, e milagres. Succedeo lua

morte nefte dia , anno de 1188. He numerado entre os

Santos de Portugal.

11.

Eíle dia, anno de 1390. nafceo em Santarém o In-

fante Dom Affbnfo , filho primogénito delRey Dom
n.deDe-Joaõ I. e da Rainha Dona Filippa. Delle diremos em ou-
2embro

- tra parte.

N
III.

NO mefmodia, anno de 1632. morreo em Madrid o

Infante Dom Carlos , filho delRey Dom FilippeJI. de

Portugal, e 111. deCaflxlla,e da Rainha Dona Margari*

da de Auftria, Jaz no Efcorial,

IV.
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Dia 3©.

IV. T fu
e

Julho.

BAlthazar da Annunciaçaõ,foi natural de Lisboa, Có-
nego fecular da Congregação de S. JoaÕ Evangelifta,

grande Pregador Apoftolico , e dotado de muitas letras,

e virtudes, principalmente de prudência , e arte eípecial

de governar homens juntos em Communidades -, como mof-

trou nas Prelazias que teve de Reitor de Santo Eloy , de

Villâr de Frades , e de Geral da mefma Congregação do E-

vangèliíta , e de Provedor das Caldas da Rainha. Faleceo

em Santo Eioy de Lisboa nefte dia , anno de 1622. Eícreveo

as vidas de Saõ Lourenço Juftiniano,e de Dom Agoftinho

Ribeiro, Bifpo de Angra, e Lamego, que naõ gozarão a

luz publica , fendo merecedoras delia.

Sendo efte Padre ainda Corifta no Convento de Vil»

lar de Frades, foi teftemunha de vifta , e participante do

convite , e cazo feguinte , íuecedido pelosannos de 1590.
Ham Sacerdote fecular veyo ao dito Convento pedir o ha-

bito de noviço , a que foi admitido , e viveo os primeiros

mezes com moftras de humildade , e modeftia , que lhe

ferviaõ de capa a huma maldade diabólica. Convidou efte

aos mais companheiros Noviços , e Corifías
,

para huma
merenda, que de boamente aceitarão ,e convieraó, cm que,

a furto do Mcftre. fe ajuntaíTem na cafa do poíl Coro. A
ninguém veyo ao penfamento, que a merenda houveíTe de

paílar de alguma ninheria, qual íe podia efperar de hum
Noviço pobre, e em Convento de monte j mas entrando

na referida caía , acharão a meza pofta digna de hum Prín-

cipe : ricos aííentos , excellentes toalhas, e guardanapos,

copa de prata , e todos os outros apparatos de grandeza.

Logo começou a trazer de outra cafa. contigua muita diver-

íldade de preciofas iguarias, vinhos generofos de diverfas

caftas , e dirfercntes géneros de doces, e frutas. Ficarão,

com razaõ , os Noviços amedrentados, e temerofos, e co-

miaõ com mais íobreialto , do que gofto; porque bem con-

jecturavaõ o que aquillo era ; mas nenhum fe atrevia a pro-

ferir pela boccá os peníamentos, que revolvia no coração.

Só bum delles , ou mais curiòfo , ou mais atrevido, e re-

íoluto

,
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Dia $o. foloto J diíTe

, que , fobre tantas iguanas , ainda fe achava
5*e com vontade de comer hum lingoado frito. Sem mais di-

•*
u

°* laçaõ
, que a de entrar , e fahir da caza, que lhe fervia

de difpenía , lhe poz diante o diabólico noviço hum pra-

to delles, e taõ fermofos, e bem guizados, que naõ havia

mais que dezejar. Acabou fe a merenda
,
prometendo to-

dos , a rogos , e ameaços do que a dera, que guardariaõ fe-

gredo ,• mas como fegredo entre tantos ,e moços , he im-

pofíivel que fe guarde , e efte era culpa guardar-fe $ Lo-
go tudo foi notório ao Prelado, o qual comprovando o
cazo pelos teftemunhos uniformes dos que fe acharão nel-

lc, quiz proceder contra o malvado noviço , mas achou-

fe
,
que era fugido , porque ou foube por indícios , ou o

diabo lho diífe, o que fe armava contra eíle , etemeofer

levado a outra jurifdicçaõ mais poderofa. Fizeraõ-fe mui-

tas diligencias em ordem aodefGobrir, mas nunca íe pode

raftear a menor noticia .; fem duvida o levaria o amigo , ou

inimigo , com quem tratava.

«SS» «S$>O«§><$$ oSS**46»í<9o»4)SS»4£S»0<%$>*SSfr«8S*

TRIGÉSIMO PRIMEIRO DE JULHO.

j. Afenhora Dona Brites Pereira , Condeffa de Barceilos.

Ií. Simaõ Gonçalves cia Camera,

III. Fernão Ximenes de Aragão*

i.

ONA Brites Pereira , filha única do Grande

Condeftavel D. Nuno A! veres Pereira ,e de fua

mulher Dona Leonor de Alvim, mulher de

Dom Aífonfo , Conde de Barceilos , Tronco da

Real CazadeBargança : Foi fenhora de íin-

gulares virtudes, muito efmoller, e muy dadaà Oraçaõ ,e

mortificação, finguiar devota , e bemfeitora das fagradas

Religioens : Occupava-fe em lavrar por fuás mãos , em
íerviço dos Altares , e do culto Divino j No que depois a

imitarão fuás netas, a Rainha Catholica Dona Ilabel, e

a Rai-
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a Rainha de Portugal Doaa Catharina , mulher dclRey "? 1 *

Dom Joõ llí. c a Emperatriz Dona Ihbtl , mulher de
y

íj

e

Carlos V. ch*ya de boas obras , e merecimentos, mor-
reo de parto neíle dia, ignoramos o anno , na Villa dcs.jeNo.

Chaves. Jaz fepuhada no Coro debaixo , do Morteiro vembro -

de Santa Clara de Vilía de Coude. Di.s filhos , que te-

ve , daremos noticia em outra pane.

ii.

Ç* Imaõ Gonçalves áâ Camera
, terceiro Capitão , e Go-

^J vernadot da liba da Madeira , neto do primeiro def-

cobridor da mefma Ilha , progenitor dos Condes da Ca-
lheta : A voz univeríal lhe deu o eftimavel renome de

Magnifico , que merceco por muitas , e eftremadíiíimas

provai de liberalidade , e grandeza. Naõ fe achará fa-

cilmente nas hiítorias outro vzfiVilo
, que defpendcile

mais, nem tanto, cm ferviço de Deos , e do feu R<y :

Os de Portugal Dem Joaõ H. e Dom Manoel lhe de-

verão era grande parte a confervaçaó da» Praças , que
por aquellcs tempos dominavâo na Africa. Em vida de

íeu pay , aífiftindo em Liiboa , o mandeu EiRey Dom
Jo.õ II. foccorrer Arzilla

,
para onde logo partio com

trezentos homens
, com os quaes aííiftio à foa eufta na-

qudla Praça feis mezes , fazendo repetid.ii
, c valerofas

entradas. Em tempo do meímo Rey paílou (já da Ilha)

tm foccorro da Graciofa com oiro centos homens, onde
aííftio todo hum Inverno. Depois o mandou chamar
o meímo Rey àCorte por carta elpecial , chtya degran-
des honras ,ekuvorcs , para vir aííiílir nas Écftas > que fe

fizeraõ ao cafamento do Príncipe Dom Affonío leu fi-

lho, às quaes concorriaõ todos os Grandes, e Nobres de
Portugal , e muitos de Caftelia • Entre todos íc £z co-

nhecer , e admirar fingularmcnre Simaô Gonçalves, tra-

zendo grande numero de parentes , e de pagens , lacayos,

ecavallos, com luíidiiTimas galas, libres, e jaezes. Paí-

foa depois ao foccorro de Qafim , chamado por Diogo
da Azambuja , levando comíígo nove centos homens

iii [ten-
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Dia2i.[ tcado mandado diante trezentos ) com moiras armas,

f*

e
e maniçoens em treze navios feus , onde eíleve trez me*

1 zes. Soccorreo também com trezentos e fincoenca ho*

mens, por duas vezes, o Caftello Real de Santa Ciuz,

co tempo dos Capitaens Diogo Lopes de Sequeira , e do

fobredito Azambuja. Mandou à conquifta de Azamor

íeu filho
, Joaõ Gonçalves da Camera , com vinte e hum

navios, íeis centos homens de pé , e duzentos de cavai-

lo, e ordem de ficar na Praça (como ficou) em quan-

to fenaó julgaílc fegura das invazoens repetidas , com
que os Mouros a pertenderaõ recuperar. Rccentindo-fe

porém , Simaô Gonçalves de não íer attendido em certo

particular , como efperava pelos feus aííinalados ferviços,

tratou de (c defnaturaHzar , e com effdto fe embarcou

com toda a Tua familia , navegando na volta de Cadiz;

- Mas por força de huma granJe temp&ftade arribou a La-

gos. Alii foube
, que a Praça de Arzilla (de que entaó

era Capitão Dom Joaõ Coutinho ) çftava em grande

perigo de perder-fe
,

pelo cerco, que lhe havia pofto El»

Rey de F,z. Mudou logo Simaô Gonçalves de penfa-

mento, aliftou dentro em trez dias fete centos homens,

e com elles partio a foccorrer a Praça , e depois de le-

vantado o cerco , ficando quaíí arrazadas as fertifica-

çoens, e naô havendo algum doi Fidalgos, que EIRey
mandara, que quizeííc ficar aíliítindo ao reparo delias, fi-

cou Simaó Gonçalves com a fua gente , atè fe rtftituir

a Praça ao (cr antigo ; Delia partio para Cadiz , aon-

de lhe efereveo EIRey Dom Manoel grandes louvores,

e largas prometias , e convidando-o paia que voltaífe

ao Rcyno, como fez, e EIRey o recebeo com fingula-

res eôim.içoens. Outras muiias vezes foccorreo aqocllat

mcfmas Praças , e as de Tangerc, Ceuta , Mazagaõ, A\-

cacere , com grande numtro de íoldados , e copia de

muoiçoens , ou por íi , ou por feu filho , ou por feus

pareatei, e criados. Quando íuecedia auzentar-fe da Ilha,

deixava ordem em fua caía
,
para que a qualquer noticia

de rebate fobre alguma das ditas Praças , fe lhe dcfpedif-

fem íoccorros , como fe dtfpediraõ repetidas vezes. Sof-

tentoa
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-testou fempreà fua cuíta agente, que o acompanhava, eDía 3 1;

lhe deu groífos foldos , e meza a todos os Fidalgos, e pef- ir

foas principies, que a queriaõ, Suftentava também em fua*'

caza mujtas peífoas nobres , e grande numero de criados,

e nclla ceve huma Capella de muzicos, com pouca diífe-

rçnça da, Real. Mandou ao Papa LeaõX. hum prezente,

piò rico , e curiofo, que o Pontífice fez delle ííngularef-

timaçaõ j Levou-o hum Cónego do Funchal, com gran-

de numero de criados, veftidos cuftoíàmcnte, e fez no la-

cro Palácio
,

perante o Pontífice , eCardeaes, huma Ora-

ção Latina de louvores de Simaõ Gonçalves
, que foi ou-

vida com grande attençaõ, e aplaufo. O Pontífice lhe ref-

ere veo, dando-lhe grandes louvores, com paternaes ex«

preçoens do grande apreço
,
que fizera da fua Embaxada,

que parecera mais de Rey, que de vaílallo. A eftes gran^

des difpendios acrecentava continuas , e grandiofas efmo-

las , com que fempre íoccorreo a todo o género de necef-

fitados, fem que já mais deixaíTe de remediar mizeria, ou
aflicçaõ alguma , de que tiveííe noticia , e com tanta ge-

nerozidade , e profuzaó
,
que veyo a morrer pobre, feri-,

do a fua caza a mais rica de Portugal , depois da de Bar-

gança, e do Meftre de Santiago Dom Jorge. Nos últi-

mos annos renunciou o Governo da Ilha em feu filho, e

fucecílor Joaõ Gonçalves daCaméra, e voltando' ao Rey-

no , fe retirou à Villa de Matozinhos , onde merreonef-

te dia, anno de 1 5 30. com íeílenta deidade.

iii.

FErnaõ Ximenes de Aragão, Arcediago deSantaChrif-

cina em Braga, natural de Lisboa , filho deThomaz
Ximenes , e de Dona Thereza lua mulher , os quaes ti-

veraõ trez filhos , todos do melmo appellido de Ximenes,

Anconio , Scbaftiaõ , e Fernão : O primeiro fundou em
Lisboa o Seminário dos írlandezes : O fegundo paffou a Itá-

lia, onde tlludou Direito Civil, e chegou a íer do Con-
fclho Supremo do Gram Dnque de Florença , Prezidente

da Juftiça noTribunai do Crime , cazado com Catharina

de Medices , parenta muy chegada daquelle Príncipe: O
lii ij terceiro
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Dia 51. terceiro foi também homem de grandes letras, e de fin-

^
e guiar virtude: Imprimio muitos livros efpirituaes

> que fe

1 imprimirão repetidas rezes , e em diverfas lingoas : Foi

grande bcmfeitor da Mizericordia de Lisboa , e delle , co-

mo de tal , fe faz menção na Relação
,
que acjuella San-

ta Caza imprime cada anno com os nomes dos feus bem-
feitores , Faleceo Fernaõ Ximenes nefte dia , anno de

1604.

PRI-
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PRIMEIRO DIA
DE AGOSTO.

I. Tresladaçao ultima dos Santos MM, cujos corpos fe vene*

raõ no Molletro de Chellas.

II. Dom Rodrigo rtnhetro*

III. Dom frey Amador Arraes.

i.

ESTE dia , anno de 1604. fe trejf-

ladaraõ a ultima vez para o lugar on-

de hoje fe veneraõ na Igreja doMof-
teiro de Chellas junto a Lisboa , de
Freiras Regrantes de Santo Agofti-

nho , os corpos dos Santos Adriaõ,

e Natália, e teus companheiros, e

o de Saõ Félix , todos Mártires , e

por todos vinte , e féis ; aííiftindo o Metropolitano deLif-

boa Dom Miguel de Caftro , e fendo Prioreza Dona Jo-

anna da Columna.

11.

DOm Rodrigo Pinheiro , Bifpo do Funchal , c de-

pois do Porto 1: Foi eminente nas letras humanas,

e naó menos na Filcfofia , e no Direito Canónico , e Ci-

vil , e em ambos recebeo o grào de Doutor : Falava, e ef-

crevia a iingoa Latina com fingular elegância, e proprie-

dade: Sendo Bifpo óo Porto fez a Quinta de Sauta Cruz,

legoa
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Dia i

, legoa e meyà diftante daquella Cidade , admirável na fump-
*

G
„ tuoíidade do Palácio, devoção das Ermidas , mnltidaõ de ar-

' vores , e devezas , variedade de fontes de bom lavor , e

moita , e cxcellente agoa. Em ftu tempo entrou a Reli-

gião da Companhia na mefma Cidade , onde o mefmo
Bifpo tratou com merecidas Vcneraçoens a Saõ Francifco

de Borja, que nella veyo fundar: Fez na Cathedral gran-

des ojbras: Favorece© muito aos homens, letrados , e vir-

tuofás*5 Faleêeò nefte dia, anno de 1571.

1

L iii.

DOm Frey Amador Arraes, natural de Beja , Reli-

giofo do Carmo, Doutor pela Univerfidade de Co-
imbra, e Lente de Theologia no Real Mofteiro de San-

ta Cruz da mefma Cidade ElRey Dom Sebaftiaõ o no-

meou Pregador da fua Capella Real , e o Cardeal Infan-

te Dom Henrique o elegeo feu Bifpo Coadjutor do Ar-

cebifpado de Evoía , e o foi com o titulo de Adrumenti*

no, e depois com o de Tripoli ; e com tanta fatisfaçaõ

,

que no téftamento , com que faleceo o meímo Cardeal Rey,

o deixou muito recomendado a fcus íucceííores
j

pelo que

ElRey Dom Filippe I. de Portugalo conferyou no lugar,

que tinha de Efmoler mòr , ate o nomear , como fez
,

Bifpo de Portalegre. Governou fantamente eíla Dicceíi,

celebrou Syncdo , em que eftabeltceo judas Leys, Fez boas

obras na fua Sé , e em outras Igrejas. Refgatou todos os

feus Dioccfanos
,
que com a perda delRey Dom Sebaftiaõ

padeciaõ cativeiro em Africa. Era benigno, afTavel,e com-

paffivo. Naõ houve pobre, que lhe pediíle efmolla, que

foífe fem ellá ; e dizia
,
que ninguém pedia fem alguma

neceííídade. As peíloas nobres , recolhidas , e neceííua.

das naõ era neCeífario, que ília pedilTem
,
porque elle ti-

nha cuidado de procurar faber o de que ncctífitavaõ , e

de noite lho mandava a fuás cafas. Dezejofo de voltar

para o retiro da fua Religião, renunciou o Bifpado com
a rezerva de huma boa côngrua , e recolheo-íe no leu

Coliegio de Coimbra, do qual foi grande bemfeitor , c

nelle faleceo fantamente nefte dia anno de ióoo. Com-
poz
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poz dez Dialogo! de diveríos aíTumptos , imprelTos dua$^,a2»

• ° de
* czcs

- Agoíto.

SEGUNDO DE AGOSTO.

I. A Madre Marta dj Sacramento,

II. Padre Belchior da Graça.

III. Horrendo naufrago da Nua Conceição.

IV. Morre o Senhor Infante Dom Alexandre,

V. Chega a Lhboa a Rainha Dona Mana Francifia ]fa-

bel de Saboya.

t

ESTE dia , anno de 1738. faleceo co-^i

quarenta e oito annos de idade , a Madre Ma-
ria do Sacramento

y
natural da Villa de San-

domil , Rdigiofa do Murteiro da Madre de

Deos de Vinho j termo da Viila de Gouvea,

da Ordem de Santa Ciará , onde entrou de quinze para

dezafeis annos , e quaíi trinta c dous exercitou em conti-

nua oraçaõ , e actua de muitas virtude» , de que fe obíer-

varaò prodigiolos eíFcitos depois da íua morte , porque

ficou flexível , com o rofto refplandccente
t
fuou, e lan-

çou íangae liquido lendo íangrada muitas horas depois

de falecida j crecco a cera , com que foi alumiada , exalou

o fca corpo íuave cheiro , c obedecco duas vezes á Tua

Prelada depois de morta. Foi grande o concurfo de po?o,

que à vifta deftas maravilhas a acclamou por Santa
; c

dizem ,
que depoii de fcpultaJa cem obrado Deos noíTo

Senhor por cila muitos prodígio*.

11.

OPadre Belchior da Graça , natural da Villa de Bar*

eclios , Cónego Scctíar , e Geral da Congregação

de baõ Joaõ Evan^elifta, foi Rcligiofo perfeito , pio, af*

favel,
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Dia 2. f»vel , »coaritativo, c humdosfamofos Pregadores ,Theo-
de Jogos, e Canoniítas do íeu tempo , pelo que era conti-

^ nuamente chamado para as Juntas da Corte , c confuitado

nas matérias mais graves , e conrroverfas , rooraes , e ca-

nónicas, que entaõ occorreraó no Reyao , de que dei-

xou hum livro preparado para fe imprimir , e outro do

Sacramento da Penitencia , ambos doutiííimes. Rejeitou o

Bifpadodo Funchal, em que o nomeou E*Rey FilippelV.

deCaftella, e 111. de Portugal. Faieceo com oitenta ao-

nos de idade, neíte dia, anno de 1646. em Santo Eloy de

Lisboa
;
onde jaz com diftinçaõ.

ih.

SOltas as velas ao Vento, entregue ao arbítrio das on-

das navegava aNáo Conceição do Occaío para o Ori-

ente , e fazendo fua derrota por fora da Ilha de Saò Lou-

renço , indo demandar Cochim ,em diítancia dequinhcn»

tas legoas da Coita da Índia , íuecedeo
, que ntfíc dia,

anno de 1555'. trez horas antes da manhã fe aikntou

em huma reílinga de área , em huns baixos
,
que eítuõ

em altura de fetc grãos do Sul : Foi o fobreíalto, e conf-

ternaçaô da gente
[
paííavao de quatro centas peífoas

)
qual

pedia o perigo , era que improvizamente íe achavaõ : Cre*

cia com a efeuridaõ da noite o horror, e a confufaò : A-
manheceo, e viraõ-fe encoftados em hum líheo de arca,

eftreito, e eíteril , e viraõ juntamente
,
que a Náofe hia

desfazendo por iítantes , íenhorcando-íe delia as ondas

impetuofas , e loberbas : He inexplicável a tubulação de

tantos homens
,

puÇíoi em tao abreviada circunferência ,

e em taõ horrendo defamparo , fem provimento
,

para

manterem , e iem remédio para livrarem as vidai : Ohm
dcíla íáííimofa tragedia foi, que de quatro cintas e tan-

tas peíloa* , apenas fe íalvaraõ noventa, divididas no ba-

te) da Nao , e em hum barco ,
que formarão da madei-

ra da mefma, e em huma jangada, e com algum man-
timento, que o rolo do mar, como por eímola lhe lan r

çon por vezes, fe entregarão ás ondas , vencendo gravif.

íimos perigos , fuportando trabalhos immenfos, chegarão

final-
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finalmente a Cochim , mais mortos

,
que vivos: O ref- Dia z

tante da gente ficou lutando com inevitáveis mizerias , e ^*
inexplicáveis aflicçoens , e todos perecerão à fome, c fe« ^° '

de
,
que he morte entre todas craeliííima.

IV.

NEÍle dia , armo de 1728. das féis para as fete hora$

da tarde, faleceo de bexigas , no Paço de Lisboa,

o Serenifíimo Senhor Infante Dom Alexandre , de idade

de quatro annos , dez mezes , e nove dias, filho deiRey

Dom Joaõ V. e da Rainha Dona Maria Anna de Auftria.

Seu corpo foi levado para a Igreja do Moíleiro de Saõ

Vicente de fora, na qual, em o dia feguinte , concorren-

do toda a Nobreza , e todo o Clero fecular , e Regular

das Cidades de Lisboa Oriental , e Occidental , íe fizeraõ

as Exeqaiis ,
que a Igreja ordena : aííiftindo com os para-

mentos Pontificaes , e dizendo as Oraçoens o Excellen-

tiífimo Dom Pedro de Menezes , Cónego da Santa Igre-

ja Pacrurchal ; e feita a entrega do corpo na forma cof-

tumada ao Prior do dito Moftciro por Dom Luiz Baltha-

zar da Sylveira, Vedor da Cafa da Rainha noíía Senho-

ra, que íervio de Mordomo mór,por auzencia do Mar-

quez da Fronteira , em prezença do Secretario de Eftado

Diogo de Mendonça Corte Real, foi collocado o caixa5

pelo Duque de Cadaval , e pelos Marquezes de Alegre-

te , de Angcja, de Cafcaes , e de Valença, e pelo Con-
de de ArTumar , no lugar

,
que lhe eílava prevenido

,
jun-

to ao dos Príncipes Dom Joaõ , e Dom Pedro , onde

ficou por depolíto.

v.

NO mefmo dia pela tarde , anno deióóô*. deu fundo

defronte da praya da junqueira a Armada, que con-

duzia a fereniííima Rainha Maria Francifca Ifabel deSa-

boya. S^avaõ eílrondozamente as falvas dos Navios , e Tor-

res, desfaziaõ-íe em agradáveis confonancias as trombetas

e clarins , e todos os outros inftrumentos , que fervem ao

Kkk apíau-
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Dii 2. aplaudo , e alegria j reltuiaõ douradas as agoas , e as áreas

dQ
cj Tejo , porque íè viaõ humas, e outras cobertas de ouro,

™ °'ou batido nas joyas , ou tecido nas gallas, ouimpreífo nas

carroças, e bargantins ; Tudo, em fim
,
quanto viaõ os

olhos, e percebiaõ os ouvidos, era pompa, e armonia,
riqueza , e luzimento. Pelas féis horas da tarde fahio EIRey
do Palácio de Lisboa, cuftofamente veftido, e na Ribeira

das Nãos, entrou em hum Bargantim Real, entalhado, e

dourado , com toldo , cortinas , e almofadas , de borcado car-

mezim com ramos , e franjas de ouro , e prata , e trinta re-

meiros, veftidos de damaíco carmezim, guarnecido de paífa-

manes de ouro, e prata. Entrarão no bargantim com EIRey,

o

Infante, e os Confelheiros de Eftado. Seguiaò ao Bargantim

delRey outros em grande numero, e com grande luzimen-

to, onde hia muita parte da nobreza,- A outra caminhava por

terra em carroças íempre à vifta, e fempre a paíío igual, for-

mando-fe em mar, e terra a mais agradável prefpctiya, que

podiaõ apetecer os dezejos, c lograr os olhos, alternando»

fe fucceííivamente as íalvas , e os vivas, os inftrumentos

muzicos , e bélicos. Chegou o Bargantim delRey à Capita-

nia
,
que eftava , e os mais navios da Armada , ornados

com viftozos toldos, flâmulas, e galhardetes de cores diver-

fas. Abateo a Capitania a bandeira, difparou toda a arte-

iharia ; e o mefmo flzeraõ todos os outros Navios. Defceo o

Marquez deSande, condu&or da Rainha, a beijara mão
a EIRey: feguio-fe o Bifpo, Duque de Laon tio da Rainha,

a íignifícar a EIRey a honra, que recebia a fua Caza na-

quelle dia. No primeiro degrao da efeada eftava o Mar-
quez deRouvigni, General da Armada, e outros Caval-

leiros principaes , e todos com rendidas demonítraçoens

esprimiao alternados effeitos de gofto, e veneração. Che-
gou EIRey à porta da Camera onde a Rainha o fahio a re-

ceber, e ditas reciprocamente breves palavras
,

próprias

daquella hora, chegou o Infante Dom Pedro a beijarlhe

a maõ , e a Rainha não coníentio , que fe pu zeífe de joe-

lhos, Seguiraõ-fe todos os que acompanruvão a EIRey. que

fahio logo da Camera com a Rainha , e defeeraõ ao Bar*

gantim , e feparado efte da Capitania , difparou eiia toda

aartelharia, e o mefmo fizeraõ todos os navios , e Torres,

> Chegou
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Chegou o Bargantim a huma ponte, cjue eftava levanta- Dia 2.

da na praya da Junqueira, ricamente guarnecida, enella
A ^

defembarcarão os Reys entrando com o Infante em huma *

carrcça , e feguidos de toda a Corte , ie apearão na Igreja

das Rcligiolas Flamengas de Alcântara , onde efperavaõ as

Damas , Meninas , e Donas de honor
,
que haviaõ de aííiftir

à Rainha • e entre viftofos apparatos , e adornos , de gran-

deza , e fermozura , de íuavidade,e confonancia, de pom*
pa, e luzimento , receberão os Defpozados as bênçãos, que

lhe lançou o Bifpo de Targa , eleito de Lamego , e Capel-

laõ Mòr.

TERCEIRO DE AGOSTO.
I. Simaõ Vaz , Portuguez , Marúr.
II. A Venerável Madre Brites Leitoa.

III. Afamofa vttorta
y
chamada das Tabocas

t
em Pernambuco,

IV. Náfie o Senhor Infante Dom Manoel.
,

V. Morre a infanta Dona Confiança.

L

ESTE dia, anno de 1640 na Cidade de Nan-
gazaqui no Japaõ , foraõ degolados pela Fé

de Chrifto Ícffent3 ; e hum Chriítaos . todos

juntos. Perguntaraõ-lhes primeiro em geral,

por voz de pregoeiro, fe queria algum dei»

les cahir
(
que afíim chamão ao renegar ) e todos por

huma bocca refponderaõ
,
que naõ que<iaõ fenaõ morrer

pela Fé de Chrifto. Depois hião repreguntand 1 o mefmo
duas vezes a cada hum em particular, e acharão fempre

a mcfma conftancia. E chegando ao Portuguez Simão

Vsz , rrfpondeo cheyo de zelo Santo : Amim perguntas

íffo Bárbaro ! a mim ? naò~ vês
,
que eftou vendo a Jefii Chrif-

to y e a gloria , que nelle me efpera ? A effícacia da divina

graça também fe ferve dos brios da natureza generofa.

Kkk II.
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Dia $.

de
II.

Agoíto.

A Venerável Madre Brites Leitoa, depois de fer Da-

ma da Infante Dona Ifabel de Aragão, mulher do

lufance Dom Pedro
, Regente de Portugal , na menorida-

de delRey Dom Affonío V. e depois de ficar viuva cm
idade de vinte e fece anno$ de feu marido Dom Diogo de

Acaide,dos Condes de Atouguia , fe retirou para a Villa

de Aveiro , e encerrada com algumas poucas mulheres

na caía de huma fua quinta , fazia vida tão virtuoia , e

ediricativa
,
que logo bufearão a lua companhia outras fe«

nhofas, e paííou brevemente a fua cafa a Oratório, e a Re-

colhimento, e ultimimcnte ao rcligiofillimo Morteiro de

Jcíu ác Aveiro da Ordem de Saõ Domingos , lendo lua

fundadora, primeira Vigaria , e Prioreza , em quanto vi-

veo, a Madre Brites Ltytoa ,• a qual com a fua grande di-

recção, prudência, e fautidade deu tão bom puncipio á

vida religiofa daquelle Convento em dia de Natal de 1 464.
que ainda conlerva a mefma forma, e obfervancia da lua

primitiva , e fanta fundação -

}
e tfte Reyno o eftima , e

venera como jardim ííngular , fempre florente, e fecun-

do de Angélicas Virtude*. Bifte para íeu mayor elogio

fer efeolhido pela Princeza Santa Joanna, e coroado com
a fua preciofa vida , morte, e fepultura , como em ou-

£kyo.
C

tra P arce dizemos. Por caufa da pefte
,
que fazia grande

eftrago em Aveiro, e por ordem de ESRey Dom ArTonfo

V. e dos frus prelados, foi obrigada a Madre Brites Lcy-

toa , a íair do feu Convento, acompanhando a Santa

Princeza, e em Abrantes morreo fantamente aqutlla Ve-
nerável prelada, e fundadora , neftedia, anno de 1480.

O feu corpo
,
que ficou flexível , e tratavel , cerro fe

eftivrffí vivo , foi levado para o feu Convento de Aveiro,

onde jaz em decente, e diftinta fepultura.

iii.

A Primeira memorável vitoria , que confeguirão em
Pernambuco os aííertores da liberdade daquella illuf-

tre
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tre Província , foi a chamada das Tabocss,- Em hum íitio Dia ?•

defte nome eítavaõ aquartelados os Portuguezcs , com os , ^
reparos, c defenças, que fofria a falta de inilfumentos,e

de noticias da arte militar, que ainda então íe ignorava

totalmente naquelle pequeno exercito dcPaizanos tumul-

tuariamente foievados. Confiava elle de mil , e duzentos

Portuguezts, e cem eferavos, e índios
,
que a toda a pre-

ça le haviaõ retirado de Pernambuco , fugindo das iofolen-

tiííimas extorçoens , com que os Oíand.zes os tiatavão. As

armas de fogo na> exerdião de duzentas efpingardas, fei-

tas mais paraacaça, que para a guerra j Nem todos ti-

nhaõefpadas, eíupriao efh falta com cutelos do monte,

e paos toftados. A eíla proporção , era grande , e quaíi cx-

tremofa a penúria de pólvora ,e baila. Eílas eraô as forças,

a que entaô fe reduzia o poder Catholico naquellas partes.

Na confiança de tanta debilidade , fahiraõ acampo Henri-

que Hus,eJo3Õ Blar, Cabos de gran k nome entre os O-
landczes , e com hum pè Je exercito de mil , e quinhentos

foldados da mefma Naçiõ » c de outras das mais beiicozas

da Europa , e trez mil Índios, todos bem prevenidos de ar-

mas , e muniçoens ,e todos caõ certos dà vitoria, como fe

já a tiverão confeguida , fe reíolverão a atacar a batalha

envtftindo aos noííos nos léus melmos alojamentos. Não
menos de finco vezes nefte dia,noannode 164J. repeti-

lão furiofos aííaltos íobre os qua>teis, e outras tantas forão

xebatidos , e rechaçados. No ultimo , ardendo em furor,

e raiva, renovarão com todo o poder junto, e com obfii-

nadiííima impreífaõ a enveílida : os noííos a rcfiílencia : Pe-

lejava em huns , e outros, mais a dezcfperaçúõ
,
que o va-

lor : Tudo era fogo, tudo fungue, tudoeftrago. Joaõ Fer-

nandes Vieira, Cabo princip.il dos Portoguez-.s, dava ra-

ios exemplos de esforço , e combatendo co^po a corpo nas

primeiras fileiras , com os golpes cortava os inimigos , com
as vozes animava aos companheiros, clamando inceífante-

mente : Liberdade , liberdade , valerozos Porttdguezes ; Atè

que eftes revertidos de novos efpintos , carregarão tão for-

temente aos inimigos, que desfeitos , e rotos fe puzerão

em precipitada fugida, c poucos efeapariao da morte, ou

do grilhão , fe os não encobrira o manto da noite ; No
outro
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Dia 3. oatro dia appareceo o campo juncado de corpos mortos , e

*
e
,, de armas , que em muitas partes nadavao no fangue de

Teus próprios donos. Efte foi o gloriofo preludio daqueU
la memorável guerra, em que poucos homens, e mal ar-

mados, contraftarao com todo o poder da Republica de

Olanda , facudindo aquelle tirano, e mal iofrido jugo íe

reftituirao finalmente à liberdade antiga.

IV.

NO mefmo dia às oito horas da menha , anno de 1 607.
nafceo em Lisboa o íenhor Infante Dom Manoel,
filho dos Reys Dom Pedro II. e Dona Maria Sofia

Ifabel de Neobourg. Foi feftejado o feu nafeimento com
igual aplaufo ao dos Infantes feus irmãos

,
que lhe prece-

derão no tempo.

v.

N Efte dia , anno de 1202. morreo a Infante Dona
Conftança , filha de Dom Sancho I, do nome, e II.

Rey de Portugal , e da Rainha Dona Dulce ; haven-

do nafeido em Mayo de 1181. outra D. Conftança San-

ches, filha baftarda do mefmo Rey, morreo no anno de

nóo. a 8. de Agofto.

QUAR.
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Dia 4.

Agoito.

QU A U T O DE AGOSTO.
I. A mfeltce batalha de Alcácer , em Africa,

II. ElRey Dom Sebafltaõ.

II í. Sebaftiao de Sà , e Menezes.

IV. A Rainha Dona Mana Sofia Ijabel.

V- Vmbeitna Joanna Mendes de Távora*

1.

ESTE dia, atino de 1578. fe viraõ em Afri-

ca nos Campos de Alcácer Seguer a ponto
de fe darem batalha dons Exércitos , hum de

Chriítãos , outro de infiéis j O deites conf*

tava de cento e íincoenta mil combatentes,

de que os oitenta mil eraõ de cavallo , capitaneados de

Moiey Maluco Rey de Fez, e de Marrocos, acompanha-

do de feu irmão Moley Amet , General da cavallaria , e

de Amet Lataba, Capitão dos efeopeteiros de cavallo , e de

muitos Elches de acreditado valor. O daquelies conftava

de dezoito- mil homens, em que entravao , de cavallo dous

mil, mandados por ElRey de Portugal Dom Sebaftiao, a

quem aííiftia o Xarife Moley Mahamet , delpojado dos

mefmos Reynos, de que agora eftava de poííe o Maluco,

Acompanharão a ElRey Dom Sebaftiao todas as peíToas

grandes de Portugal , entre as quaes fobrefahiaõ por fea

efplendor , e calidade o Senhor Dom António Prior do

Crato , o Duque de Barcellos Dom Theodozio, menino
de doze annos

,
que feu pay o Duque de Bargança Dorn

Joaõ mandou em feu lugar , por ficar enfermo', e o Du-

que de Aveiro Dom Jorge de Alencaftre, General da ca-

vallaria , e Dom Duarte de Menezes (que então era Go-

vernador de Tangere ) Meftre de Campo General do Ex-

ercito: Goverhavão a Artelharia
(
que conftava de trin«

ta e féis canhoens ) o Baylio Pedro de Mefquita, e Joá5
da -Cunha

; e a Infantaria Portugueza os Coronéis já no *4-<fc fa-

nicados
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Dia 4 meados em outro lugar, entrando Pcuro de Sequeira , no

aí a ^ e ^i°g° Lopes feu irmão, por efte ficar enfermo em Ar-
'ziíla. Eraõ Cabos da gente eítrangeira os que norrelmo

14.de Ju- lugar referimos. Chriftovaõ de Távora , primeiro valido

de ElRey , foi nomeado por elle Capitão dos aventurei-

ros. ElRey cuberto de armas ligeiras, montado em hum
brioio Ginete, defeorria pelos tfquadroens , e com fem-

bhnte mageíloío, e coração deftemido refpirava , e in-

fundia valor, dilpondo a boa ordem da gente corn tanta

reflexão , e advertência
,
que , fendo as fileiras de féis t

achou huma de finco , e diííe com moftras de indigna-

ção: Aqui falta hum Cavalleiro j A que Gomes Freire , Fi-

dalgo velho , e valerofo
,
que nella eftava com dous fi-

lhos de cada parte, defcobrindo o roílo , refpcndeo: Co*

mo , fenhor , hum pay com quatro filhos nao podem fuprtr

a falta de hum homem ? Ao que ElRey tornou ( conhe-

cendo-o : Tendes muita razão , Gomes Freire -

}
E logo , cha-

mando a fí os principaes Cabos, c Cavaiieiros, levantan-

do a vizeira , e encoftado ayrofamente à lança , falou

ncfte fentido.

A exaltação da Fè Santa , que profeffdmos , a mayor

gloria da Igreja Catbolica } afama da Nação Portugneza
,

a no[fa honra , a no[ja vida , em fim ,
quanto fomos , e

quanto lemos
, fe acha ( como vedes

)
pendente do fucceffo

defie dia. Para por- mos em fulvo prendas de tanta eftima-

çad , naõ nos refla outro caminho , mais que pelo meyo dos

efqtiadroens opp.fos $ Bem vejo quanto excedem aos noffos ,

mas vencer poucos a muitos , he
y
naõ fo timbre , mas cojiu-

me do brio Portugnez» Nada vai o mayor numero , onde jobre-

Jahe o valor , em coraçoens picados altamente comos eflimulos

da honra. Aquelles infiéis fao filhos , * netos de outros , de

que voffos pays , e avós derrotarão com poder muito inferior

numerofos efquadroens : Efte exemplo heróico , repetido mui-

tas vezes, vos deixarão noffos antepa]fados >hem he
,
que dei-

xeis a voffos defeendentes femelhante exemplo. Na grandeza

immenfa daquelle corpo , tem os inimigos mais certa a fua

ruina
,
porque fempre he infalível a dejordem , onde he fim

lemite a multidão ; Ghianto mais
,
que a mayor pat íe daqvel-

les batbaros nao vem à guerra com outro fim , mais quedos

defpp-
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defpojjs dos vencidos, ou efies fejaõ os noffos . cu os feus \ Mas Dia 4.

de que ferve animar a Portuguezes ,
que pelejao à vijla do a

feu Rey , e Rey
,
que fempre lhe qutz muno a todos , e que

nao quer outra corre]pondencia do Jeu amor , mais que a glo-

ria de vencer ? Nos voffos braços Je cifra nefia hora o credi-

to , e reputação do meu nome : Se vencemos ( como e/pero
)

quem lhe negará os atributos de glortofo , e tmmortah Def
ta única vitoria faremos degrào para tao dilatadas conquif-

tas
,

que pafme o mundo de Je ver Jogeito em trez partes ao

jugo Portuguez. Ea , amados companheiros
, Jegmme , e fe

me perdereis de vifta , entendei
,

que ejiou onde for mais du-

ro o combate, e o perigo major
y
Ea , digo outra vez , va-

mos a vencer, ou a morrer ; Se vencemos
, que major feli-

cidade ! Se morremos
,
que major merecimento

,
que morrer

pela /<?, pela honra, pela Pátria!

Ido dizia EIRey com tanto acerto, quantos era5 0$

defcoocertos
,
que ao mefmo tempo obrava , iendo ago-

ra , os dous mayores
,
querer tomar ( como tomou ) febre

íi todo o pezo das direcçoens do Exercito, qu3ndo eftas,

repai tidas por muitos Generaes , apenas íe encaminhaõ

bem j E não nomear [ como íe eftilia em cazos femelhan»

tes ) companhias de fua guarda, as quaes no ultimo peri-

go poderiaõ pôr em falvo a lua pefíoa ; Mas fiava tanto

do leu valor, que lhe pareceoocioía aquella utiliffima pre-

venção. Deu-fe final à batalha , e ao defenrolarfe o Eílen-

darte Real , cm que hia bordada a Imagem de Chrifto cru-

cificado, naõ havia forças humanas
,
que pudeííem dzf-

pegar a tella , atè que por fi melma ie defpegou, e rodo

o Exercito poíhado por terra adorou a Sacrolanta Imagem.

Abalarão ic os noffos elquadroens, e abalou ao meímotempo
o Exercito infiel, e como eraõ grandes os braços daquel-

le corpo, com elles nos veyo cingindo a modo de meya
lua, atè que nos rodeou inteiramente. Eftava o noíío Ex-

ercito ordenado em forma quadrangular, e todas as quatro

faces hcaraõ em breve tempo feitas vanguarda. Difparou*

fe a artelharia de huma, e outra pjrte , e foi da noífi

mayor o damno recebido , porque cahio morto Pedfo de

Mcíquita, que a governava : Abalou-fe o efquadraõ dos

Ventuieiros Portuguezes , e juntamente os dos CafteJha-

Lll nos,
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Dia 4. nos

,
que eftavaõ à efquerda

r

, e dos Italianos , e Tudef-

fe cos , que eftavao à direita , e EIRey , dando Santiago . co-
Açoílo. ^ l n. j r r • -

43 meçou a obrar proezas eltupendas , e o melmo raziao os

Condes de Vimiozo, e Vidigueira, o Barão de Alvito,

Dom Fernando Mafcarenhas , Chriftovaõ de Távora
,

Luiz daSylva, e Jorge de Albuquerque , « outros illuftres

Cavaileiros, que o íeguiaõ. Quando já ardia o conflicto,

vio EIRey junto afio Duque de Barcellos , vertido

de armas brancas , e reveftido de generofos brios, ma-
yores

,
que feus annos , mas muito próprios do Real

Tangue
,
que lhe pulfava nas veas t e louvando-o primei-

•ro j o mandou retirar, e foi neceííario hum apertado pre-

ceito para vencer a Tua obediência. Ao mefmo tempo or-

denou ao Duque de Aveiro , que eftava da parte eí-

querda com o mayor groíío* da cavallaria
, que fobpena

decazomayor, íe naõ apartaífc , nem moveííe daquelle

lugar , fem que elle da fua própria bocca lho diccíTe : O
mefmo ordenou ao feu Alferes mòr Dom Luiz de Mene-

zes ,
que eftava da parte direita com o Eftendatte Real,

aífiftido de bom numero de Cavaileiros. Intentava ( pare-

ce
)
que depois, que a Infanteria fizeffe íeu dever , epoze£-

fe (como tfperava) os Mouros em defordem , ec.traíTem

de hum , e outro lado os dous corpos da Cavallaria a con-

fumar a vitoria -

y
Mas os Mouros

, que também cuidavaõ

nos modos, com que fe podiaõ melhorar, fabeí.do
, que

era mayor a debilidade na retaguarda do noífo campo, co-

meçarão a pelejar por ella , com mayor impreífao, por

divertirem a EIRey, o qual vendo a efearamuça mais ar-

dente por aquella pa^te, acodio como hum rayo a ella , a

dar calor aos foldados de Francifco de Távora, e deí^--

dro de Sequeira
,
que com fingular esforço fuftentavaò o

pezo dos inimigos ; Nelles fazia ao mefmo tempo taõ vi-

gorofa impreíTaõ a noíía Infanteria pela frente
,
que def-

ordenados alguns efquadroens le puzerão em precipitada fu-

gida, naõ parando muitos , fenaõ em Fez, e em outros

lugares , ainda mais diftantes , e logo correrão novas por

toda a Barbaria, de que a vitoria ficava pelos Chiiíiãos,

e na mefma fuppofiçaõ faquearaõ improvizamente os A-

larves a bagagem do Maluco ; O qual , vendo-íe perdido,

e qua-
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e quafi (6 , fahio da liteira , cm que vinha enfermo p eDm 4.

montou a cavallo com hum alfange namaõ, para coma. ,,

fua viíta animar os feus , porém logo cahio difmayado , e

os poucos , que lhe afíiftiaõ , o meterão com hum moço
Elche na liteira , onde a pouco efpaço morreo , mais da ve-

hemencia do furor, e da defeiperaçaó
,
que da força da

enfermidade, e o Elche teve tanto acordo, que lhe encu-

brio a morte, e cm feu nome dava ordens, como fe eíri-

vera vivo. Proieguiaõ os noffos efquadroens pela frente o

curfo da vitoria, fingularmente os Ventureiros Poitugue-

zes , que haviaõ ganhado a artelharia inimiga , e dous dos

finco Eftendartes verdes , que eítavaõ junto da liteira do

Maluco, e a poucos paífos mais
,
que deífem , lhe pode-

riaõ cortar a cabeça, e levantada no alto de huma lança,

acabaria fem duvida de poftrar os feus -

y
Mas eníaõfoi,

quando feouvio huma voz, nnicida fem duvida de algum

efpirito diabólico, dizendo: Ter , ter , <xo/ta , volta -, Pa-

rarão os Ventureiros, e repararão no muito, que le ha»

viaõ avançado além dos outros efquadroens , e vendo-fe

fatigados, e quaíi todos feridos, começarão a ceder hum
pouco do primeiro ardor, e a retroceder com alguma def-

ordem , e alguns efquadroens do inimigo
,

que todavia

períeveravaõ inteiros, os carregarão rijamente. O Duque
de Aveiro

,
que atèqni eftivera immovel pela força da obe-

diência ao preceito delRey , vendo, que efte naõ apparecia,

e que o Exercito fe começava a defordenar , abalou contra

os inimigos , mas com hum períagio muy infelice , por-

que a lança, que tinha narr.ão, de tal forte íe cravou em
huma greta da terra

,
que de nenhum modo a pode ar-

rancar , e largando a, levou da efpada , e entrou pelos

efquadroens oppoftos abrindo largo caminho aos feus: O
mefmo fez Dom Luiz de Menezes com os que acompanha-

vao a bandeira Real: O Meílie de Campo General Dom
Duarte de Menezes , com os fronteiros das nolTas Praças

de Africa, e o Xarife com os Mouros ,
que o feguiaõ , da-

vão também íingulariííimas provas de eftremado valor

:

Os Ventureiros Portuguezes, juntamente com os Cafte-

Ihanos , Italianos, eTudefcos, fecobrarido»fe , obravão

novas maravilhas , e fegunda vez fe começava a declarar

Lll ij a vi-
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Dia 4. a vicoiia por parte dos Chriílãos

;
Mas corno os Mouros

de eraõ fem numero , e nos cercavão em roda ,
quanto nos

* 'melhorávamos pela frente, tanto pela retaguarda , c pelos

lados nos enfraquecíamos -

}
EíRey acodia a toda a parte,

e feguido já de muitos, já de poucos , conforme a forte

o difpunha , entrou repetidas vezes pelos efquadroens ini-

migos, enchendo gloriofamente as partes (fenão de hum
prudente General ) do mais valeroio foldado ; Dizendo*

lhe, que os Mouros eftavaõ íenhores da noífa artelharia,

acodio, como bravo leaõ, a quem roubarão os filhos, fe

fez outra vez fenhor delia $ Dcfta entrada fahio ferido no

rofto , e o fangue que vertia, o excitava, e actndiamais

em fanha , e íuror,- Mas já a efte tempo , fobre íeis ho-

ras de porrudiífimo combate , eftava tudo da noífa parte

perdido : Já os noífos , mais pelejavaõ por vendei em caras

as vidas, que por alguma efperança de vitoria : ]á tudo

era horror , e confuzaò : Jà crecia naquella valia campa-

nha a rios o fangue , c felevantavaõ a montes os corpos

efpedaçados j EiRcy prol guia cm cortar pelos inimigos

com ultima defcfperaçaõ , como quem dezejava em todo

cazo , por entre tantas mortes topar finalmente comafua:

Ou como, fe fó na força do íeu braço eítiveífc o remédio

de todos. Achava-fe com o c3vallo vacilante, coberto de

fendas, quando Jorge de Albuquerque lhe acodio com o

fíu , que ainda fe confervava com forças inteiras , e mon-
tado de novo, e tomada neva lança, começou a pelejar,

reftado já , e refoluto em naô fobreviver a tanta calamida-

de. Chriftovão de Távora
,

penetrando-lhe facilmente o

intento, lhe pedio muitas vezes , em nome de todos feus

vaífallos
,
que fedeixaífe cativar; Mas EIRey inexorável a

efta propofta , lhe virou furiofarnente as coitas , c a cara ao

inimigo. Havia ao mefmo tempo huma defigual conten-

da íobre oEítendarte Real, que o Alferes mòr Dom Luiz

de Menezes já naõ podia foíter contra hum grande nume-
ro de Mouros , de que fe via cercado. Acodio Jerónimo

Ribeiro Pinto com huma efpada, e rodella , e os deteve,

dando maravilhoíâs provas de eflupendo valor , atè que,

paííando Luiz de Brito a cavallo, colheo o Eítendarte, e

foi correndo^ íeguiraõ-no os inimigos, e fobre nova con-

tenda
,
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tenda , veyo a ficar a afte na maõ dclles, e a bandeira nas^ia 4'

do valerofo Brito: Aííim o topou ElRey , e lhe diííe: Cm- a ^

^/wí fí>w ella , efobre ella morreremos : Logo fe achou, cer-

cado, c accomerido de huma grande multidão de bárba-

ros, e Luiz de Brito, vendo , que a defenfa era impoíTl-

vel, levantou na ponta da efpada hum lenço , dizendo,

que eítaVa alli EIRry: Refponderaõ : Que iargaf/em -pri-

meiro as armas , e que então fe tratarta de partidos : A qual

repoíla EIRey fendo taõ altamente, que, fem querer ou*

vir, nem efperar mais , fe lançou a elles , acompanhado
dos poucos, qne o feguiaõ Com defcfperado furor: Aqui di-

zem
,
que cahio morto: Outros affirmaõ

,
que livrando

ainda deite ultimo combate fora vifto carmohar para a par-

te do rio , fem que algum inimigo o feguiíle. O cerro he,

que nunca alguém diíle, que o vira matar: Nem he mui-

to
,
porque nenhum homem com honra , confeíTanâ

,
qu-

vira matar o Teu Rty , e que ficara vivo. O Xariíe ncíln

ultima revolta pertendeo falvar-fe , e querendo atravrçar

o ribeiro Mocazim? fe afagou nelle ,por eftar entaó cheya

a maré
, que fe lhe comunicado rio Lucus. Eíla foi , em

fumma , a infcíice batalha de Alcácer , huma das mais fan-

guinolentas, e laílimofas
,
qne fe viraõ no mundo , e por

rr citas circunftancias fingular,- Porque nella morrerão trez

Reys : Porque hum delles ficou venc-dor depois de morto,

Poique de hum dos dous Exércitos , apenas efeaparaõ da

morte , ou do cativeiro fincoenta homens , ficando mortos,

e cativos
,
quaíi em igual numero , os de que o mcfmo Ex-

ercito confiava: Porque do Exercito dos vencedores mor-

iera6 ou ros tantos, quantos eraõ , dcTde o principio, os

Ví-ruidos, fendo huns , e outros dezoito mil : Finalmente,

porque dcclarando-fe a vitoria duis vezes por parte dos

Chnílãos, veyo a ficar inteiramente na mão dos infiéis.

Morreo nella, ou foi metida em grilhão a melhor , e mais

íeiecta nobreza de Portugal , fem haver caza grande, ou

apellido illuftre
,
que naõ entraífe com boa parte na per-

da defte dia ; e para que recorde o mundo a fineza , e fi-

delidade dos fidalgos Portuguezes
,
que acompanharão o

feu Rty, íabendo que hia a perderfe, daremos aqui os no*

mes dos principaes, que foraõ mortos, ou ficarão cativos,

fem
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Dia 4* fcm tratarmos de precedências : Dos primeiros foraõ.

a çl O Baylio Pedro de Mefquita ,
que foi o primeiro

'quecahio morto de huma bala. Gregório Serpache de

Noronha. Joaõ Brandão de Almada. Dom Henrique de

Menezes. Dom Simão de Menezes. Dom Joaõ da SyU
veira, filho do Conde de Sortelha, herdeiro da Tua Cala.

Djta Manoel de Menezes , Bifpo de Coimbra. Ayres da

Sylva , Btfpo do Porto. Dom ArTonfo de Portugal , Conde
de Vimioío. Dom Manoel de Portugal feu filho. Dom
Luiz Coutinho, Conde de Redondo. Vaíco Coutinho,

hum dos quatro Coronéis. O Regedor Lourenço da Syl-

va. Dom Pedro de Caftellobranco. Jorge da Sylva. Dom
Vafco da Gama, Conde da Vidigueita. Dom Martinho de

Caftellobranco , Senhor de Villanova. Dom Diogo , e

Dom Francifco de Menezes, filhos de Dom Fernando»

Dom Luiz de Menezes, filho de D. Aleixo, Ayo def IRey.

Dom João Lobo , Baraõ de Alvito. Dom Álvaro , tDom
Henrique de Menezes , filhos de Dom Joaô Tello. Dom
Diogo Lopes de Lima. Manoel de Souía >Apozentador

mcV. Dom Francifco de Moura. Dom Jayme, filho do

Duque de Bargança. Dom Rod igo de Mello, filho pri-

mogénito do Marquez de Ferreira, que eftando com hum
púcaro de agoa á bocca, lhe entrou por el'a huma bala.

Dom Pedro , e Dom Lourenço de Noronha, filhos do

Conde de Linhares. Jerónimo, e Manoel Telles, filhos

de Fernão Telles. Dom Jorge de Alencaftre, Duque de

Aveiro. Álvaro Pires de Távora. Sebaftiaõ de Sà, o qual

ouvindo aquellas malditas vozes: Volta , volta , difíe com
intrépida rezoluçaõ : meu cavallo nao fabe soltar , e en-

trou pelos inimigos obrando maravilhas. António àc Sou-

fa, filho de Diogo Lopes de Soufa. Gonçalo Nunes Bar-

retto. Joaõ de Carvalho
, que andando já com huma

lançada pelos peitos, encontrou feu filho Pedro de Car-

valho, herdeiro de fuaCafa , e moço de grandes efperan-

çis, com duas feridas na cabeça , todo banhado em fan-

gue , dando-fe os últimos abraços com exceíTiva ternura
,

voltarão juntamente lobre os Mouros com igual valor.

Dom Joaõ Pereira, filho de Dom Francifco Pereira. Luiz

de Alcáçova. Thomé da Sylva. Joaõ Gomes de Oliveira,

Morga-
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Morg/ido de Oliveira. Chriftovâõ de Alcáçova. Dom Pe- Dia 4,

dío da Canha. Dom Nuno Manoel. Gomes Freire, fe- ^e

nhor de Bobadeila , de huma lançada por hum olho, e s

Teu filho Nuno Fernandes Freire , obrando ambos eftu-

pendas proezas, e comprovando , que bem podiaõ íuprir

a fa'ta naõ íó de hum , mas de muitos Cavalleiros. Chrif-

tovão de Britto. André Gonçalves , Alcaide mór de Sintra,

que com huma fetta cravada no roíro, em que naõ apare"

cia mais que as penas, e parecia formar delias azas, com
que voava a enveftir os inimigos, ate que perdeo a vida.

Dom Joaõ, e Dom Luiz de Caítro, filhos de Dom Álva-

ro de Caítro. Dom Sancho de Noronha. Leonel de Li-

ma. Dom Galpar de Teive. Dom Matinas de Noronha.

Joaõ Gomes Cabral , Capitão da Guarda. Dom Rodrigo
de Caítro , e Dom Rodrigo leu íobrinho. Dom Gonçalo
de Caftellohranco, Dom Diogo de Caftro da Caía do Tor-
rão. Dom Garcia de Menezes , e feu filho Dom Duarte.

António de Miranda. António Lobo Alcaide mòr de

Monçaraz. Dom Manoel de la Cerda. Matheus de Brito.

Ruy de Figueiredo, Fernaõ de Souía. Dom Joaõ Manoel,

e Dom Fiancifco leu filho. Dom Joaõ Henriques. Bar-

tholomeu da Sylva. Dom Pedro de Menezes, filho de Dom
Duarre de Menezes , Meftre de Campo General do Exer-

cito. Galpar ArTonfo de Beja, e Francifco Domingues de

Beja filhos de Rodrigo ArTonfo de Be.ja. Sebaftiaõ da Syl-

va, filho de Fernaõ da Sylva. Joaõ da Sylveira de Beja.

Duarte Dias de Menezes. Lopo de Soufa , e Martim
ArTonfo feu fi<ho. Dom Luiz de Almeida. Dom Álvaro

Coucinho. Jorge da Sylva, tio do Regedor. Henrique Go-
mes da Sylva. Dom Manoel Rolim. Dom Faxlrique Ma-
noel. Nuno Furtado de Mendoça. Dom ArTonfo de No-
ronha, Conde de Odemira, e Dom Jorge de Faro feu pri-

mo. Luiz da Sylva ,fiiho de Braz Telles. D. Antâode Al-

mada. Dom AUaro de Mello. O Coronel Francilco de

Távora.. Luiz Al veres de Távora , fenhor do Mogadouro.

Chriftovaõ de Távora ,
o primeiro valido de ElRey. Je-

rónimo da Cunha
,
que com hum troço de lança crava-

do por hum olho, bufeou os inimigos, e morreo entre

etles. André de- Albuquerque. Dom António de Vafcon-

cellos.
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Dia 4. cellos. Dom António da Cofta, filho de Dom Gil Yánbes.
* ?, Monoel Corte Real. Jerónimo de Saldanha. Manoel de

' Mendoça. Gomes de Sottomayor. Henrique Corrca da

Sylva. Henrique Moniz. Ayres de Miranda. António ]a-

ques. Pedro da Fonceca Coutinho. Dom Joaõ de Abran-
ches. Dom Lopo de Alarcão. Dom Jerónimo Dtça.

Lopo Vaz de Sequeira. Joaõ de Mendoça Furtado , Go-
vernador , que fora da índia. Dos Cabos Eítrangeiros mor-
rerão : o Marquez Thomaz , Capitão dos Italianos. Mon-
ííeur de Tamberg, dos Tudefcos. Dom AíFonfo de Agui-

iar , e Francifco de Aldana dos Caftelhanos.

Merece efpecial memoria entre os Portuguezes mor-
tos neíta batalha o Dezembargador António Velho Ti-
noco, Ouvidor do Campo, o qual, trocando a vara pela

lança , depois de pelejar largo tempo valerofamente , ven-

do tudo perdido , difle para os prezentes : Ora fenhores
,

aqut nào ha mais
, que a alma a Deos , e o corpo à honra j E

entrou pelos Mouros atè morrer matando. Morreo tam»

bem pelejando com grande esforço o Dezembargador

Francifco Cazado de Carvalho, Forriel mor do Exercito,

e feu irmão Pedro Alvares de Carvalho.

Os cativos de mayor nome (referidos também fem

precedências ) foraõ os íeguintes. Dom António de Caftel-

lobranco. Dom Duarte de Menezes. Dom Pedro de Me-
nezes. António de Távora. Dom Francifco de Portugal..

Dom Martinho de Souía. António de Mello. Dom Manoel

da Cunha. Ruy Gomes de Azevedo. Dom Garcia de No-
ronha. Álvaro da Silveira. Dom António Pereira. Dom.
António da Cunha. AyresTelles daSylva. D. GilYanhes

da Cofta. Manoel de Vafconcellos. Ruy da Sy Iva. Dom
AfTonío de Menezes. Gafpar de Soufa. D. Manoel Pereira.

Gil Fernandes de Carvalho. Chriítovaõ de Moura. Chrif-

tovaõ de Mello. Dom Joaõ de Menezes. Dom Nuno Maf-

carenhas. Simaõ Freire de Andrade. Dom Conítantinode

Bargança. Dom Joaõ Coutinho. Nuno de Mello. Simaõ

de Soufa. Dom Joaõ de Caftro. Dom Duarte de Menezes

Alcanhaes. Joaõ Rodrigues de Sà. Pêro Guedes. Vaíco

da Sylveira. Vicente de Saldanha. Joaõ de Mello, Dom
Vafco de Attaide; Dom Joaõ de Alencaítre. Duarte Coe-

lho
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lho de Albuquerque. Dom Diogo de Menezes o Roxo. Dia 4.

Dom João de Souía. Joaõ Freire de Andrade. Dom Jcro- A
e
.v

nimo Lobo. Dom Joaõ de Menezes o Roxo. Dom Dio- °

go de Menezes. Dom Jorge de Menezes. Jorge de Albu-

querque Coelho. Dom Duarte de Caftellobranco , de-

pois Conde do Sabugal. Luiz Cezar. Dom Joaõ de Por-

tuga!. Dom Luiz de Portugal. Dom Lourenço de Alma-
da. Dom Fernando de Menezes. Dom Luiz de Menezes.

Dom Francilco de Menezes. Dom Fernando Henriques.

Dom Luiz de Alcncaftre. Dom Fernando de Caftro. Dom
Francifco de Almeida. Francifco de Sampayo. Dom Lou-
renço de Noronha. Dom Filippe de Portugal. Dom
Francifco de Caftellobraoco. Dom Francifco de Menezes.

Dom Miguel de Noronha. Dom Franciíco da Gama. D.

Henrique de Portugal. Dom Duarte de Menezes. Dum
Pedro de Menezes. António Pereira de Berredo. Antó-
nio de Mello, Alcaide mor de Elvas. Dom António de

Caftro, Conde de Monfanto. Dom Manoel Maícarenhas.

António de Vafconcellos. António de Mendrça. Dom
AíFonío de Noronha. Dom Affonfo da Sylva. Dom Fran-

cilco de Portugal, depois Conde de Vimiozo. Dom Joaõ

Tello. Dom António Rolim. Henrique de Soufa. Chrif-

tovaõ Falca5 de Soufa. Dom Diogo de Menezes. Dom
Chriftovaõ de Noronha. Dom Duarte de Alarcão. Dio-

go Lope« de Carvalho. Egas Coelho. Dom Chriftovaõ

de Noronha. Dom Franciíco Maícarenhas , depois Con-
de de Santa Cruz. Feroaõ Martins Maícarenhas. Dom Du-

arte da Cofta. Dom Marcos de Noronha. Francifco Bar-

reto de Lima. Fernaõ de Souía. Fernão Cabral. Joaõ

Moniz. Chriftovaõ de Mello. Dom Franciíco de Noro-
nha. Dom Fernando de Noronha, depoi? Conde de Li-

nhares. Dom Henrique de Menezes. Dom FernandoHen-
riques. Fernaõ Telles Dom Jopõ de Portugal. Dom
Joaõ Coutinho, depois Conde do Redondo. Miguel Tel-

les de Moura. Dom Gaípar de Soufa. Dom Joaõ Perei-

ra, depois Conde da Feira. Dom Álvaro da Sylveira. D.

António de Almeida. António de Saldanha. Fernaõ de

Mendoça. Dom Manoel Pereira. Dom Pedro de Caftel-

lobraoco. Dom Pedro da Cunha. Simaõ Mafcarenhas.

Mmm Dom
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Dial. Dom Braz Henriques. Dom Martinho Henriques. Nico»

A [j? lao de Faria. Dom Lucas de Portugal. Joaõ Gomes de Lc-
° 'mos. Ruy Lopes Coutinho. Diogo de Mendoça Anaes.

António de Moura Telles. Simaõ Corrêa Baharem. Joaõ

de Saldanha. Dom Manoel da Cunha. Manoel Pereira de

la Cerda. Joaõ de Saldanha , filho de Luiz de Saldanha.

Martim Gonçalves da Camera. Jerónimo de Saldanha,

Miguel Telles. Dom Martim ArTonfo de Caftro, Jorge

Barreto. Joaõ Francifco de Lafttà. Dom Joaõ de Vaf-

concellos. Jorge Furtado. Manoel de Mello. Dom Joaõ

da Cofia. Dom Joaõ Henriques. Dom Miguel da Sylva.

Dom Nuno Alvares Pereira , depois Conde de Tentúgal.

Dom Joaõ de Menezes. Dom Joaõ de Almeida. Luiz

Mirtins de Soufa. Pêro Peixoto. Luiz da 5y!va. Dom
Pedro de Almeida. Luiz de Brito. Dom Manoel de Caf-

tcllobranco, depois Conde de ViManova. Pêro Vaz Cor-

te Real. Pêro Malcarenhas. Dom Luiz Coutinho. Dom
Paulo de Alarcão. Dom Pedro da Sylva. Simão Cabral.

Sancho deT->ar. Tfiítaõ da Cunrn. Dom Rodrigo de

Noronha. Dom Rodrigo Lobo, fl ho do Baraõ. Simaõ

da Can!i3. Simaõ da Cunha , filho de Ruy Gomes. Vaíco
Martins Moniz. Dom Pedro de Abranches. Dom Rodri»

go de Caftro. Manoel da Sylva. Sobrefahiaõ a todos

pela proximidade do Sangue Real o Senhor Dom Antó-

nio , Prior do Crato , e o Senhor Dom Theodozio Duque
de Barccllos. Os que

,
por grande ventura

(
perdida jà

a batalha ) efeaparaõ da morte , e do cativeiro , foraõ

fomente os feguintes. Dom Rodrigo Lopo , P^gem da

lança. Dom Diogo de Mello. Joaõ Vaz de Mello. Du-
arte de Caftro dos Rios. Thomè daSylva. Gaípar de Souza.

Se faitaõ ( como creyo
)

por nomear naõ poucos

dos mortos, e cativos, he por defTeito , ou dt (cuido das

noticias que me guiaõ. Naõ deve parecer ociofa efta Iar-

gi digreííiaõ, porque fobre cila , fe podem fazer duas cen-

íideraçoens notáveis : A primeira
(
que jà tocamos ) do

muito, que os Fidalgos Portuguezes fempre foraõ fieis,

e

briofos • Pois
, jà que naõ puderaõ divertir ao feu Rey

daquella temerária expedição, o acompanharão nella , ve-

lhos, moços, e meninos, até perderem a vida , ou a li-

berdade.
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Berdade. A fegunda confideraçao he , o quanto fe acha-Dià^.

va Portugal cheyo de nobreza naquelle tempo , em que de

fe coníumiraÔ tantas Caías grandes , e tantos illuftres ap-

pellidos.

No mefmo dia dabatalha appareceo o Bifpo Dom
Manoel de Menezes, (que fora morto nelia ) ao Cardeal

Henrique todo coberto de pó, fuor , eíangue , e lhe diíTc

eftas palavras : Quanto ao da terra , tudo eflá perdido ,
quanto

ao doCeo , os mais[ao os ganhados. Outra vizaõ femelhante

teve no mefmo dia a muito Religioía Madre Dona Benta

de Aguiar como em outro lugar referimos.

Mas a de mayor credito para a Nafção Portugueza,

e que desfaz as impofturas de alguns Authores ehVangeiros,

que divulgarão hir o noífo Exercito cheyo de ruins mulhe-

res para paílo da fenfualidade dos loldados , He aquedire»

mos agora , com as mefmas palavras da Seráfica Madre San-

ta Thereza de Jefu. Deos noffo Senhor para me confolar da

pena
,
que tive com apetda do Exercito Portuguez nos campos

Africanos , me dtjfe : Que a permitira
,
por achar os Poi tu-

guezes dijpoftos ,
para os levar para fi.

ii.

DOm Sebaftiaõ , nnico do nome, e decimo fexto entre

o$ Reyi de Portugal , a-quem
,
pouco antes de nafcer

,

faltou ícu pay,o Príncipe D. Joaõ, ctres annos depois de naf-

cido , feu Avó EIRey D. Joaõ III. que o deixou entreguei

tutella da Rainha Dona Catharina, Princeza de excellentes

virtudes, e de reótiflimas intençoens ; Mas , como mulher,

eeftrangeira, brevemente cedeo ao pezo da educação de

hum Principe menino, por natureza vario , e tribulento, a

quem alguns Fidalgos moços forão lugerindo extravagantes

idéas , mayores , Tem duvida, que o feu poder , eque as

forças do Reyno, atenuado então fobre maneira, pelos gaf-

tos,eprofuzoens do governo precedente. Dizião-lh.e: Que
criar-fe no regaço de huma mulher , feria afeminar fe , e

fazer-fe inhabil para os empregos da guerra, e exercido das

armas, pelas quaes fe podia fazer hum novo Alexandre ,

ou novoCezar, ou ( com exemplo mais chegado cm tem-

Mmm ij po,
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DÍÍ54. po, c em hngoe ) hum novo Carlos V. Que ac íi« po-

A íi der era fácil conqniítar toda a Africa, c toda a Aíia, onde
Acoito. c . ,

i
.

podia fabricar hum novo império , rm.yor que 01 antigo?,

e fazer taõ oniverfal o feo domínio , como immortal o leo

nome. Que, em quanto não chegava o tempo de lograr o

muito
,
que prometia feu valor , íe devia exercitar na caça,

como eníayo dagUerra , e endurecer-fe para os trabalhos ,

que coítumaô íer os degraos
,
por onde fe íóbe aos tronos

mais íublimes. Aííim pintavaõ mal feguras felicidade» ao

novo Príncipe alguns Fidalgos ( a que o povo chamava os

da Cochada ) os quaes a uío das Cortes , taõ praticado , co-

mo perigofo, pmendsaõ fundar os augmentos próprios fo-

bre as ruinas publicas.

Ao mefmo tempo o Padre Luiz Gonçalves da Carne-

ra j M.ítre delRey , cDuin Aleixo de Menezes, feo Ayo, Fi-

dalgos ambos de ilíuftrc fangue , ede prendas fingulares

,

o procuravaô moderar, e conter nos termos da razaõ , e da

prudência: O primeiro , encaminbando.o aos exercidos

dss virtudes, o fegundo , aos da politica Chriílá: Mas era

taõ irregular, e inconftante oanimo delRey
,
que não (a-

bemos , fe fâõ mais para louvar os ítus acertos , ou para

arguir as fuás imperfeiçoens ; Delias, naõ fe pòdc negar,

que teve muitas : Tratou com menos attençâo a Rainha

fua Avò, c peyor ao Infante Cardeal Dom Henrique feu

Tio , atropelando juntamente as razoens do fangue , e

os diclames da razão j Não fofia a afliftencia da Corre,

que já de muitos ann'o$ havia tomado aífento em Lisboa,

c todo o feu gofto era vagar pelos montes em feguimen-

to das feras , txpofto a evidentes perigos
,
que defprezar

ya com imprudente jactância • Parece, que andava por en-

tre elles defaflando a morte. Havia mandado
,
que nenhu-

ma embarcação , fem regiftar
,
paííaífe pelas Torres da bar-

ra de Lisboa, e que paííando , ametcííem a fundo ; E lo-

go entrava defeonhteido emhuma, e paífava expofto às

balas, que chnviaõ íobte elle de huma , e outra parte.

Quando erão mayores as tempeftades ,
e o mar andava

mais fariofo , entaõ, metido em homa Galé, hia fora da

barra a lutar com as ondas. Por veze» hia alta noite a lu-

gares ioíitarios , e medonhos, onde mandava, que o êr\-

xaífcm
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deix3ÍTern íó, c nelles ficava por moitas horas. Tal vez foi Dla 4*

achado de noite lutando com hnm negro, que de mnitos. e
n ,

tempos andava fugido, e cícondido nas matas de Almei-

rim, e o fofteve fortemente, atè que acodirão os criados,

vendo ,
que hum Príncipe de taõ poucos annos fe arroja-

va a hum vuko
,
que pela cor , pelo fitio ,c pela hora mais

parecia fant^íma
,
que homem : Os atributos, de que fe

prezava mais , erão os de intrépido, e deftemido
,

guer-

reiro, e heiicoío , como quem fe criara entre batalhas,

porque ífndo de muito pouca idade fazia dividir os meni-

nos de Palácio, huns com o nome de Mouros , outro» com
ode Chriftãos ;

e em huma falia os fazia pelejar huns corri

outros, c talvez le acendia o combate de maneira, que mor-

tos ficavão não pouco maltratados. Dilcorreo pelos Tem-
plos ,

onde jaz m os Reys, e Rainhas feus predeaífores,

e fez abrir as luas fepukuras , e examinou , e medio cora

muito vagar as formas , e eítaturas dos cadáveres , fem a

menor m >ftra de horror a tantas imagens da morte. Quan-

to ao governo politico, não erao menores os defeoncertos;

Como ralrava , divertido em oceupaçoens inúteis , o pri-

meiro movei da Monarquia , andavaõ as esferas inferiores

cm continua defordem , e confuzaô
y
Por vezez fez levar a

Sintra, Almeirim, c Santarém os Tribunaes da Corte

,

com gravifíimo prejuízo dos Miniftros , e pertendentes.

Sem atteoçaó aos clamores commuus, dilatava longamen-

te os deipachos, e aííi n aturas
,
que laõ os efpiritos , com

querclpira, e vive o corpo da Republica. As mercez prom-

ptas , e erFeótivas eraõ ló para os validos, dando-íc liberal-

mente á lizonja o que fe devia ao merecimento.

Muitas vezes, porém , traníluziaõ , como relâmpa-

gos, no animo delRey acçoens, e ditos excellentes. ]á I2 d<j

em outra parte referimos os altos documentos
,
que deu ao Março,

famolo D. Luiz de Atayde, quando a primeira vez paííbu

Vice Rey à índia. Viíitando as Igrejas em huma Quinta

feira mayor, lheentregou certa mulher nobre huma petição:

Diziaó,os que o acompanhavaõ, que era intempeítivo,e im-

próprio daquelle lugar qualquer requerimento : EíRey ven-

do,que era coufa de honra, pedio tinta, e pena, dizendo: Que
negactus daquella qualidade , nao fe guardarão para depois j E

po2
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Pw 4. poX na petição o dcfpacho

,
que mais convinha. Querendo

a ?> [ como jà diííemos em outra parte ] hum dia montar em hnm
1 b

'cavallo rehelaó,eduro de bocca, e drmaziadarnentefogozo,
7. de Fc.ji^^i^pçjio feaAyo D. Aleixo de Menezes : ouvioa contra-

dicção com grande cólera , e fahindo para outra íala, hum
dos Fidalgos, ejae nellaeíUva Ih- quiz beijar a maõ dizendo:

Que as vontades dosReys erao foheranas , e nao efcravas: Mas
elle fem embargo da muita paixão, e pouca idade, conheceo

logo o toque da lizonja , e voltando para dentro , diífe

:

Dom Aleixo , mandai Jellar o cavalio
,
qm quizerdes

,
que já

alli fora me betjaraa a maõ
,
porque vos fui defobediente , Ou-

vindo a hum Mouro, que em íua pr zença encarecia o po-

der do Emperador de Marrocos, e vendo , que alguns Cor-

tezãot desfazião n3s exagereçoens do Mouro, e com pala-

vras j e arrogâncias ridículas d fprezavão as forcas de to*

da aAfica, acodio, dizendo com fpteMdâdc : Em fim
,

qs Cbyilãos falaõ como Mouro* , e os Mouros como Chnjlãos
;

Oxdà ,
que não ie efqaecera tiiõ depreífa deite acertado

dictame , e pcrzi.íiira na ceittza , de que o facilitar asem*

prezas, he-hum infaufto principio de as perder , e de per*

derem íc os mcfmos, qac a> ficilitão. Fez iuigular eílima-

çío dos homens de valor, e exceííivo 2prçço de qualquer

acção bijoza j Indo de noice , e a pé , M guel Telles de

Moura, CavalSeiro illuftre , e muito valendo
,

por certa

rua de Lisboa , lhe fihiraõ qnatto homens , e lhe pedirão

a capa .- Dea-lha elle de boamente, naõ querendo por cou-

ía caô pouca , alterar o bairro : Apartando-fe , ouvio
,

que lhe diziaò : Como vay gentil homem fem tapa ofenhor

Mtguel Telles] A eiras palavras voltou, dizendo: Evòsco-

nheceis-mel Pois agora me conhecereis melhor
y e envtftin-

do-os , o fez com tanto esforço , e deítreza
,
que , bem feri-

do! , deixarão precipitadamente o campo , e nelle não

poucos delpojos, entre 01 quaes ficou também a capa, mo-
tivo da pendência: Chegando efte caio a EIRey , fe agra-

dou tanto da prudência, e valor daquelle Cavalleiro, que

diíí; publicamente : Que fe fe houveffe de trocar por outro

homem
, feria com Miguel Telles.

Era muy zelofo da Religião Catholica , e ardia em
dezejos de abrir caminho com a efpada na maõ á con-

veiíaõ
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vcrfao dos infiéis pelas regioens mais remotas. Sendo de Dia 4»

nove annos , aíliftio no Morteiro da Madre de Deos à
A ^

profiííaõ de Dona Maria de Menezes
,
que havia fido Da- &

ma do Paço , a qual , no ponto ,em que acabou de profef-

far , lhe diííe : Senhor , em tal dia , e hora he de crer , que

o Divino Ejpofo concederá mais facilmente o que Jua Ejpo-

fa lhe pedir : Veja VoJJa Alteza , o que quer
,
que MaJua

farte lhe peça? Ao que EIRey refpondeo : Que lhe agra-

decia aquelle bom afT.óto , e que o qoc queria
;
que pe-

diífe a Deos, era íó: Que o fizefje feu Capitão. Pelo mef-

mo tempo, eftando hum dia em Saõ Roque , depois de

comungar, recolhido em huma Capella, como coftuma-

va , foi achado , fazendo a mefma petiçaõ a Deos com
fervo, ofos fufpiros , e copiofas lagrima* • e em huns li-

vros, que deu aos Padres da Companhia, efcrtveo da lua

própria maõ eftas palavras: Padres , rogai a Deos
,
que me

faça mutto inteiro , muito zelofo de dilatar a fua Santa 1 è ,

por todas as partes do Mundo. F< z paííar à índia o fagrn-

do Tribunal da lnquifiç õ , com grandes dcípezas da fa-

zenda Real , mas com grande utilidade daqueile novo Im-

pério. A* lua inftancia f >i erc&a em Bifpado a Cidade de

Macao por Bulia do Papa Gregório Xill. de 10. de Fe-

vereiro de 1575. Todas as vezes
,
que o Sacramento ía-

hia aos enfermos, largava qualquer oceupaçaõ, por im-

portante , ou precifa , que fofTe , e o hia acompanhar.

Vendo em hum papel o nome da Virgem Maria Senho-
ra noíía , e logo o feu, com a addiçaõ de Rey Noíío Se-

nhor ; Mandou rifear eftas palavias , dizendo : Que nin-

guém merecia o nome de Senhor
,
quando fe falada na Se-

nhora.

Sendo perguntado , que titulo quereria acrecentar

de novo aos dos Reys de Portugil i Refpondeo: Que o

de obediente filho da Ivreja. Tratando le o feu cazamento
com Margarida, filha de Henrique II. Rey de França,

declarou, que naô queria outro dote , fenaõ que o mef-

rr o Rey entraífe poderofamente na liga contra o Turco.

Depois fe introduzio a mefma pratica com a Infante D.

Ilabel Clara Eugenia, filha de Filippe II. Mas nem hum,
nem outro cazamento fe ajuftou

, por grande mal feu , e

de
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Dia 4* de todo Portugal ; Coníiftindo a mayor difíkuldade no

A n. Teu génio
,
porque entregue todo aos furores de Marte,

'aborrecia por extremo as caricias de Vénus , e ate fugia

dos galanteios honeftos de Palácio
,
quaes eraõ os que fe

permitiaõ nos Saraòs , muy frequentes naquelles tempos;

Em todos os que viveo » naõ houve fermofura
,
que lhe

devefle o menor cuidado, nem ainda a menor attcnçaõ;

Alguns atribuhiaõ efte raro defpcjo a incapacidade natu-

ral : Outros ao dezejo de confervar as forças , nas quaes

excedeo a todos os homens da fua idade : outros às fu-

geftoens dos validos, que pára o governarem mais a fen

gofto , o queriaõ livre de todos os outros laííos
,
que

naõ foflem os das fuás lizonjas , e aftucias ; Mas , dei-

xando juizos , he fem duvida , que foi honeftiífímo , e

taô modefto,que nunca confentio, que o defpiííem, mais

que das roupas exteriores, e cobeito inteiramente comas
de linho , defpedia os criados , 03 quaes no dia feguinte

o achavaò com a mefma compoftura , fem que já mais

lhe viltem , nem hum pè defeuberto. Fazia (ingular apre-

ço das virtudes, e acçoens heróicas, e geneioías dos Reys

feus predeceííores , e chamava a EIRey Dom Joaõ II. o

(eu Rey. No jogo das armas , e no manejo dos cavallos

era deftriílimo , falava com muita elegância , tratava a

todos com grande benignidade , aos pobres com excef-

íiva comiferaçaõ , e aos Eccleílafticos con\ ííngular de-

coro : Inftituhio em Portugal o Confelho de Eftado ao

modo de Caílella : erigio também huma nova Ordem
militar , a que chamou da Setta , infignia fua , por fer

própria do Santo do feu nome , e o Papa Gregório XIII.

lhe maadou huma, de duas, que fe veneravaõ em Roma,
com que o Santo fora martirizado, com hum Breve paf-

fado a 8. de Novembro de 1573. Mas como lhe na5

aplicou rendas , e o feu Reynado foi taô breve, e por fua

morte foraõ taõ furiofas as perturbaçoens do Rcyno, naõ

teve erTeito aquella Inftituiçaõ.

Eftas eraõ , em fumma, as acçoens, e direcçoem

de EIRey , as quaes produziaõ nos VaíTallos naõ menos
temores , que efperanças ; Temores , de o perderem em al-

gum dos Ímpetos temerários, com que cada dia fe arroja-

va
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va inutilmente aos mayores perigos j Efperanças , de lo- Dia 4,

grarem nelle hum Príncipe perfeitiílimo , íè o curfo dos ^
annos lhe chegaííe a madurecer os verdores juveniz. Mas ^°

jà era fatal a íua ruina, e a de todo o Rcyno. Naó cef-

favaõ os validos de lhe introduzirem penfamentos de guer-

ras , de batalhas , de conquiftas ; Arguiaõ de remiílo a

EIRey Dom Joaó feu Avò , e o condenavaõ cegamente ,

por haver largado muitas Praças de Africa , conquifta-

das pelos feus predeceíTores com immortal fama do nome
Ponugnez j Facilitavaõ lhe , naó fó a recuperação delias,

mas a coaquifta de toda a Barbaria. Altamente íe impri-

miaõ no animo intrépido , e belicofo de ElRty eftas idéas,

as quaes o levarão duas vezes a Africa , como em outros

lugares dizemos. Foi de mais que mediana eíiatura, com
belifííma correfpondencia de partes , alvo, e louro , olhos

azuis naó grandes , afpe&o mageilofo. Morreo [ fe mor-
reo na batalha ] tendo de idade vinte e quatro annos,

fetc mezes, e quinze dias: Governou outros tantos raczes,

c dias fobre dez annos ; e de Reynado vinte e hum. Foi

fua em preza humas Eftrellas , com efta letra : Ceifa fere-

na favent. Jaz fepultado ( fizera efi fama ) no Real Mof-
teiro de Bellem com efte Epitáfio.

Condttur hoc tumulo , fi vera efifama , Sebafius,

Quem tulh m Ltbycis mors properata plagis
,

Nec dicas falli Regem , qut vivere credtt
,

Pro lege exúnclo mors quaft mta futt.

* «III.

Ebaftiaõ de Sá, e Menezet, irmaõ do primeito Conde

_) de Matofinhos, militou na Índia com grande reputa-

aó. Achou -fe no íegundo cerco de Dio , e lhe coube fer

hum dos que affiítiaõ à defença do baluarte Saõ Joaõ ,
que

era o de mayor perigo -

y
alli foi ferido gravemente, e mal

convalecido voltou ao mefmo pofto j e obron taes faça-

nhas , que fendo verdadeiras excedem as fabulofas. Eile

fó com quatro companheiros rebateo a fúria de treze mil

infiéis , ate que foi íoccorrido do Governador da Praça :

e proíeguio com o mefmo valor em quanto duron o cicio.

Nua Em
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tSa4< Km todas as acçoens militares , que fuccederaõ em fcu

í x
(
l * ™po na índia, aííim no mar , como na terra , íbbre-

'fahio fempre o fea valor, admirado dos Portoguezea , te-

mido, e refpeitado dos Mouros , e Gentios. Voltando ao

Reyno acompanhou a EIRey Dom Sebaftiaõ na infelicc

jornada de Africa, e vendo, que osncííos efquadroens fe

começavaõ a revolver , e a ceder o campo , e ouvindo

huma voz que dizia Volta , volta. Elle também em voz

aira diííe o que já referimos
, que o [tu cavalk vaõ fabta

soltar , e entrando pelos inimigos , nunca mais foi vifto.

IV.

NO mefrao dia
,
por fegunda caufa , fummamente fu-

nefto a Portugal , faleceo em Lisboa no anno de

1690. a fereniííima Rainha Dona Maria Sofia Ifabel de

Neobôurg, Princeza de efclarecidiíFimas virtudes, iguaes fó

ao feu nome , mayoresque toda a ponderação. Refplan.de-

ceo com eminência no amor para com Deos , no culto,

e veneração para com os Santos , na caridade para com
os pobres , na aífabilidade , e benevolência com os íèus

vaílallos , dos quaes fe moftrava , antes May, que Rainha,

e íenhora. Exercitava-fe muito em huma , e outra oração:

Vifitava frequentemente os Templos , e Santuários , folici-

tando
,

pela interceffaõ dos Santos , os deípâchos dás fuás

petiçoeos. Da fua mão dava clmola aos pobres, e repartia

com os mefmos da fua meza , e moitas vezes os fazia fen-

tar a ella, e os fervia com alegre rollo , e profunda hu-

mildade. Nas enfermidades os loccorria com regalos , na

defnudez com roupas ; Chegando algumas vezes a repar-

tir, das que trazia vertidas, por naõ dilatar o abrigo aos

que via faltos delle. Dohia-fe comentranhavel ternura dos

meninos expoftos , e defemparados , e para os que fe criaõ

no hofpital de Lisboa , deixou huma elmola grandioía, e

perpetua. Edificou na Cidade de Beja hum Collegio
,

pa-

ra a fagrada Religião da Companhia de Jefu, a qne rinha

fingalar devoção. Com eftai , e outras excellentcs virtudes,

e heróicas acçoens ( que naõ cabem na eftrciteza donof-

fo aííumpto) illuftrou gloriofamente efte Reyno no efpaço

de
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de doze annos . e com trinta c trez de idade , recebidos de» ^a 4*

otiíllmamente todos os Sacramentos , fempre com intei- A „

ro juizo, com hum Crucifixo na maõ , e nelle pregados

oi olhos, e empregados terniífimos arfemos , trocou a vi-

da temporal pela eterna , deixando eterna íaudade nos

coraçoens de todos os Portuguezes.

v.

UMbelina Joanna Mendes de Távora , nobre Portu-

gueza , em idade de quinze annos fallava perfeita-

mente as lingoas Latina , Franceza , e Italiana. Na pre-

zença de muitas pcífoas doutas, e nobres defendeo humas

concluzotns deFiloíofla, com louvor , eaplauío. Paííou

depois aos eftudos da Theologia , Mathematica, Aftrolo-

gia , Aftronomia, Muíica , e Arquitectura. Tinha boa

Jiçaõ das hiftorias de Hefpanha , e taõ feliz memoria , que

referia os cazos, e feus Authores, capítulos, e paginas. Com
trinta annos de idade falcceo nefte dia de 1677. de hum
accidente , em que foi achada com a penna na maõ, tendo

eícrito : Imttum Japientta ttmor Domint,

Nnnij QUIN-
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Dia 5.

Agoito.

(QUINTO DE AGOSTO.

I. Santa Adocmâa. V.

II. Acha-Je o corpo de EIRey Dom SebaftiaÕ.

III. Notícia de alguns, que fingiraõ a pefjoa do mefmo Rey.

IV. Ajufia-fe o Infante Dom Pedi o com EIRey Dom Af
finfo IV* feu Pay.

V. Confliffio memorável em CetlaÕ.

VI. Padre Paulo de Portalegre.

ANTA Adocinda , irmã de Saõ Rozendo

,

e pontual imitadora das fuás virtudes, na flor

da idade fe fez ReSigioía , e veyo a fer Ab-
badeíla de muitas iervas de Dcos em hum
Moíleiro

,
pouco diíUnte do de Ceiia nova

em Galiza , onde no ferviço de feu Divino Eípcfo , fe

empregou com admirável fervor, e perfeição , ité a mor-
te

,
que teve ncfte dia, anno de . ,

.

11.

NO mefmo dia, no infelice anno de 1578. foi acha-

do nos campos de Alcácer , logo depois da bata-

lha do meímo nome , o corpo de EIRcy Dom Scbuíliaò
j

Dizem, que hum Moço da Camera do mefmo Rey , cha-

mado Sebaftiaõ de Rezende , o achaia, e conhecera em
hum grande cumulo de corpos mortos, mis, e dcípoja-

dos, de amigos, e inimigos , fem differença, ou tíiílin-

çaõ alguma: Deu logo parte aos Fidalgos cativos, e ci-

tes ao Xarife,o qual o mandou bufear, e dizem foi Itva-

do à fua prezença , mal coberto, atraveçado febre hum
jumento , atado com huma corda , e envolto cm fangue,

e pó; Que foi fem duvida o mais laftimofo efpeólaculo,

e o mais horrendo cataftrofe de quantos reprezentou a

fortuna
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fortona adverfa no teatro do mundo. Ver em eftado taõDía5.

vil , e abatido , o corpo de hum Rey , no dia de antes ado- .
"c

rado dos feus , e temido dos eftranhos , montado (obre

hum foberbo cavallo , pizando a inimiga terra , vertido

de luzentes armas, e rodeado de tantos mil combatentes,

e de taõ grande numero de illuílres Cavalleiros, em ida-

de taõ florente, cheyo de briofas idéas , e altas elperan-

ças de lograr mayor Império, e de ler gSorioío emprego

dosaplauzos, eadmiraço-ns das gentes • Biílante txem-

plo, ou dezengano era, e he, para que os homens, por

grandes, ou mayores, ou foberanos,cjue fcjaõ, íe perfua-

diíTem, a que, em fim, faõ homens, e eftaõ fogeitos ás

voltas do tempo, e aos vaivens da fortuna. Reconhece-

rão os Fidalgos
,

que aquelle corpo era de ElIUy Dom
Sebaftiaõ , e o Xanfe o mandou ícpultar , c depois o re-

meteo a EIRey Filippe , e efte o fez tresladar com regia

pompa para o Convenço de Bellem -

}
Mus, Tc havemos de

dar credito a outras noticias , naõ puuco verolíirneis , naõ

era aquelle o corpo de 1 IRc y • E pofto, que o Rezende,
e Fidalgos o reconhecerão por taí , affirma-fe

, que foi

induftr ia
,

para que, no cafo de íer vivo, o naõ bufeaf-

fem as diligencias do Xarife, que efte faria txquiíius, na-

quella íuppofiçaõ.

iii.

AEfta voz
,
que correo geralmente naEurop.i , ft fe-

guiraó grandes damnos em Portugal
,
porque le atre-

verão alguns a fingirem a peííoa de EIRey , dos quaes

daremos breviíTima noticia. Hum moço, natural da Villa

de Alcobaça , fe meteu a Ermitão junto da de Albuquerque.

Deraõ os viíinhos em loípeitar
,
que era ElRcy Dom Se-

baftiaõ , e a íofpcita paflou a íer certeza na credulidade

de muitos ; Ajuntaraõfe-lhe dous vagamundos , e hum di-

zia, que era Chriftovaõ de Távora, e outro, o Bilpo da

Guarda, o moço nos princípios naõ confentia na ficçaõ,

mas vendo, que lhe rendia bem, deixou-fe levar da voz,

que corria, pofto, que fempre nzou de palavras amfibo-

logicas , e de termos equívocos, e por efta razão , fendo

Prezo



470
:
ANNO HISTÓRICO

D" 5. prezo , fenaõ procedeo contra clle a pena capital, e foi

a & lançado a Galés ; O que fe fingia Biípo, foi enforcado,

'c outros, que o feguiaõ , derramados por varias partes,

efcaparaõ à Juftiça.

Junto da Villa da Ericeira houve outra revola mayor;

Fazia aiii vida, com apparencias de penitente, outro moço
era huma Ermida,- Fechado nella le açoutava ( ou as pa-

redes) a certas horas rijamente, e fentindo
,
que o eícu*

tavaõ , acabava a diciplina com huma lamentação muy
fentida , dizendo : Ay de ti , Sebaftiaõ ,

que toda a peni-

tencia he pouca a refpeito das tuas culpas] Divulgou-fe a

noticia por aquelles contornos , e hum lavrador poiTan-

te, chamado Pedro ArTonío , fe declarou parcial do no-

vo Rey , e com tanto íequito
,

que jà paífava de oito

centos homens armados , e poftos em iom de guerra ; O
Pedro ArTonfo quii ajuntar ao feu nome algum dos appel-

lidos illuílres de Portugal , e achou mais pompofo o de

Menezes; logo, dizendo, que era ordem de EiRcy, fe

fez chamar feu General , Conde de Torres Vedras , fenhor

de Cafcaes, e Alcaide mór de Lisboa: Devia de faber o
muito, que fobem os validos em pouco ttmpo j Deftinou

também para Rainha huma filha fua. O Rey naô fahia

em publico , como fe o efeonder-fe fcíTe meyo para íer

conhecido; Aífim durou algum tempo efta farça,que lo-

go fe foi trocando cm tragedia
;
quizeraõ alguns Minif-

tros prender ao novo Rey , mas por ordem fua , ou ca-

pricho do feu chamado General , foraõ defpenhadcs ,• A
efta , íe feguíraõ outras infolencias , e inícltos ,

que os

folevados cometiaõ a cada hora : Foi preciío bufe-los com
mayor poder , e fendo derrotados facilmente por algumas

companhias de gente paga, c veterana; Foraõ ptezos,e

enforcados o fingido Rey , e o Pedro AíFonfo
[
que , em

fim , naô ficou muito Menezes ] e outros
,
que eraõ mais

culpados : Outros foraõ lançados a Galés.

P

IV.

Elo cafo atroz da morte de Dona Ignez de Caif.ro»

fe folcvou impetuofamente contra EIRey Dom Affon-

ío
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ío IV. o Infante Dom Pedro feu filho, e começou a fazer Dia 5»

crua guerra aos lugares da jurifdiçaõ Real , e paíTando a
A

d
*r

coufas mayores, intentou foprender a Cidade do Porto 5^
Mas defendeo-lha com íingular brio, e valor o Arcebif-

po de Braga Dom Gonçalo Pereira , o qual
,
pouco de-

pois, mediando entre hum, e outro Príncipe, e concor-

rendo a Rainha Dona Brites, mulher de hum , e máy de

outro , depois de grandes debates, e altercaçoens , íe re-

duzirão a concórdia nefte dia , anno de 1355. perdoan-

do o Infante , defde logo, aos executores daquella mor-

te , ainda que ao mefmo tempo , eftava deímentindo o

coração quinto proferia a lingoa , como depois moftrou

o erfcitOj E E!Rey concedeo ao Infante grande parte dos

feus 'poderes , dando-lhe huma poíTe incoada do Reyno,

em que daili a dous annos luecedeo.

v.

Avendo-fe levantado com a mayor parte da Ilha de

Ceilão hum Gentio, por nome Raju , naõ fe dava

por inteiramente ditofo , até naõ lançar os Portuguezes

fora da mefma Ilha ; Aeílefim veyo com numeroios cí-

quadroens fobre a Cidade de Colombo, e nefte dia, anno

de 1587. lhe deu fortiífímos aífaltos, ao mefmo tempo
por trez partes : Os Portuguezes eraõ em pouco numero,

e os inimigos fem elle.enaõ lhe faltava diciplina, fobre

refoluçaõ , e valor j Traziao Elefantes de guerra, que faõ

naquella Ilha , por extremo ferozes,e belicozos , a que ajun-

tavaõ todos os outros inftrumentos deexpugnaçaõ ; Cahio

efta grande maquina fobre aquella Cidade , eoeftrondo da

artelharia , e mais boccas de fogo , as nuvens de fumo , as

vozes defentoadas, e roucas de huns , e outros combatentes,

js urros dos Elefantes , as lagrimas , c prantos das mu»
iheres, e meninos, as feridas, as mortes, os gemidos , tu-

do formava huma confuzaõ indiftmta, etemerofa. Por ve~

zes fobiraõ os inimigos as muralhas, e outras tantas foraõ

deípenhados delias : Aos que cahiaõ , fuecediaõ outros ,e

os noífos fempre 05 mefmos : Aílim durou a peleja muitas

hora6, bem difputada , c ferida de ambas as partes ,• Atê

que,
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Dia 5. q0e , naõ podendo os inimigos luftentar mais o pczo dos

a % d^fcnfores, fe retirarão deíboçados.

vi.

NO mefmo dia , ànno de 1 5 1 o. com oitenta de idade,

paffou da vida mortal à eterna o Padre Paulo de Por-

talegre , VaraÕ eminentifíimo entre os mais iHoftres da

Congregação do Evangelifta : Logrou por fuás grandes

letras , e virtudes , as mayores eítimaçoens delRey D. Joaõ

II. c de todos os Príncipes, e grandes de Portugal : Foi

Confeííor do terceiro Duque de Bargança Dom Fernando

If. do nome , e o acompanhou , e confolou com fingular

fervor, e amor na prizaõ , e ultimo fuplicio. EIRey Dom
Joaõ o mandou duas vezes a Roma a negócios de fumma
importância , fiando do feu grande talento a boa expedi-

ção d^lles : Compoz a primeira Crónica da fua Congre-

gação, e em quatro tomos , o primeiro Fios San <5torum ,
que

fahio a luz na lingoa Portuguéza: Compoz mais hum Iti-

nerário da Terra Santa, aonde o levou o feu fervor , e de-

voção, e he também o primeiro livro, que de femelhante

aífumpto correo em Portugal. De Jerufalem trouxe a pie-

doía cereraonia da prociífaõ do Enterro de Chriíto em fex-

ta feira da lemana Santa , e a da manhã da Refurreiçaõ
,

fendo o primeiro, que as fez praticar nas Igrejas da fua

Congregaç 5 , e à fua imitação as praticaõ as Cathcdraes

dcftc Reyno. Dom Joaõ II. o nomeou Bifpo de Lamego

,

mas nao aceitou cfta Dignidade , nem outras, que depoi*

lhe offereceraõ. Cheyo de merecimentos, e annos, fale-

ceo fantamente era Santo Eloy de Lisboa, nefte dia, anno

deijio.

SEXTO
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Dia6.

SEXTO DE AGOSTO.
i

I. Saõ Jordaõ , B. M. efuás Irmans Santa Comba , e Santa

Anónima.

II. Nafce a SereniJJima Rainha Dona Maria Sofia Ifabel de

Neobourg,

III. He fepultada a mefma Senhora»

m UNTO da Cidade de Évora, em hum íício,

chamado Tourega , padeceo martyrio o glo-

riofo Bifpo Saõ Jordaõ, juntamente com duas

Irmans íuas : Ficou nos o nome de huma , cjnc

fe chamava Comba , da outra naõ fe fabe o no-

me, e poriflo lhechamaõ os Efcrkores Anominata, oa
Anónima, que quer dizer fem nome : Foraõ degolados, e

no lugar do feu martírio, brotou logo huma fonte, que

ainda hoje chamão Fonte Santa, por ferem mediciraes

as fuás agoas para os que invocaõ o patrocínio dos n cf-

mos Santos Mártires. Pouco diftante fe vè huma Ermida

de Santa Comba, e a Igreja de Saõ Jordaõ que he P^rro-

chial , e rica.

ii.

NO mefmo dia, anno de 1 666. nafceo cm Brevath no
Ducado de Juliers a Sereniííima Rainha Dona Maria

Sofia Ifabel, filha do Príncipe Filippe Guilhelmo,

Conde Palatino do Rhim , Archithtzoureiro do Império

Romano, Duque de Baviera , de Júlia , de Clivia , dos

Mont s, &c. e da Sereniííima Princeza Ifabel Amália , fi-

lha do Príncipe Jorge Landfgrave de Aííia Darmftad , Prin*

cipes ciatiííimos, e por muitas vias defcendtntes dos Em*
perarlores, e dos mayores Potentados de Alemanha; Efe-

LciíTimos na procreaçaõ de filhos , e filhas , dasquses ap:i-

Ooo me ira
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Dia 6. meira cazou com o Emperador Leopoldo , a fegunda [ de

{
,
quem falamos ) com o Serenifíimo Rey de Portugal Dom
Pedro II. Pareceo myfterjo concorrerem no mefmo anno,

e quafi nomeímodia, onafcimento dcfta efclarrcida Prin-

ceza, e a chegada a Lisboa da Sereniílima Rainha Dona Ma-
ria Francifca Ifabel deSaboya, como moftrando a Provi-

dencia inveftigavel do Fundador, e Confervador dos Im-

périos
,
que já hia prevenindo , tanto de antemão, para

o de Portugal, em fegundo thalamo , a fucceífaó
,
que por

aludimos juízos havia de negar ao primeiro.

iii.

7 O mefmo dia, anno de 1690. foi fepultado no Real

\ Convento de Saõ Vicente de fora o corpo da Sere-

niíficna Rainha D. Maria Sofia Ifabel, com immenfador,e
eterna faudade dos coraçoens Portuguezes. Não careceo

também de myfterio equivocarfe no mefmo dia o berço , e o

tumulo da mefma Magtftade, para que entendaõ as da terra,

por mais adoradas
,
que fejaõ

,
que finalmente íe lhe hade

trocar a purpura em mortalha , a Coroa em cinza , o ce-

tro em pò, o trono em fepulcro, e o tudo em nada.

43§9»«59*«5>«§§»«§> «$$» «S$> ;«c§5» «§§fr«§9»«)§9*«>5S»<c5S>9*

SÉTIMO DE AGOSTO.

I. Succejfo maravilhofo de Frey Joad da Sylva.

II. Acção heróica de Belchior do Amaral»

III. Fundação do Mofieiro de Buffaco*

1.

ERDíDA a batalha de Alcácer , deu o Xari-

fe licença a Belchior do Amaral , Ouvidor ge-

ral, que fora do noífo Exercito
,

para que pu-

deífe hir tratar do refgate dos Fidalgos cati-

vos ,• Com efta permiífaõ paííou a Tangere

,

onde vifitou a Frey Joaõ da Sylva ,
que íe achava enfer-

mo
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mo naquella Cidade,- Era Frei Joaõ Religiofo da Sagra- Dia 7.

da Ordem dos Pregadores, do mais illuílre Tangue de Por* a %£

tugal , e dotado de exccllentes prendas : Acompanhou a

ElRey Dom Sebaftiaõ naquella infeiice jornada , e che-

gando enfermo a Tangere , lhe ordenou EIRey
,
que íí-

calíe alli , até convaiecer,- Eftando de cama , fem conhe-

cido perigo , o viíitou ( como diííemos ) Belchior do

Amaral, a quem Frey Jcaô diííc: Qiie jàfabta
,
que tudo

era perdido , e que erao mortos , e cativos os prmctpaes Fi-

dalgos Portuguezes , e que também nao ignorava a morte

do Bifpo do Porto , Ayres da Sylva » feu irmaõ j Por êm que

toda efla perda, pofio que taõ grande , era nada , em com-

paração da perda de EIRey , [obre a qual owxia varias opt-

ritoem : Que lhe pedta muito o quizeffe dezenganar , e def-

cobrir-lhe a verdade , fem rezerva alguma ; E dizendo- lhe

Belchior do Amaral • Quefem duvida EIRey era morto

;

Se voltou no mefmo ponto para a parede, e (como ou-

tro Heli Summo Sacerdote da Ley antiga ) iubitamente

efpirou $ Tanto o ferio , e trefpaíTou a dor , e a magoa
de ouvir a laftirnofa morte daquelle Rey, que era as efpe-

ranças de Portugal , o terror do Paganiimo , as Delicias

da Chriitjndadc.

ii.

OUçamos agora huma acçaõ heróica de Belchior do
Amaral ; Difpoz elle , quanto era da fua parte , o

•negocio de que fe encarregara, e fem dilação voltou pa-

ra o cativeiro , do qual havia fahido , fem outro fiador

mais
,
que a lua palavra

;
Querendo , fó por naõ faltar a

ella , lugeitarfe novamente ao griihaõ
,
quando podia

ufar da lua liberdade , como alguns lhe aconfelhavaõ
$

Acçaõ muito eftimada, e admirada de Mouros , e Chrif-

tãos : Para que Portugal naõ tiveíTe que envejar a Ro-
ma outra femelhante do feu celebrado Conful Atilio Re-

gulo.

Ooo íj III.
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III.

NEÍle dia, anno de 1 6 18. cm que afigrada Ordem
do Carmo celebra a ícu glorio/o fiiho Santo Aiber-

to, fe lançou a primeira pedra do Mofteiro de Santa Ciuz,

nas matas de BuíTaco da ferra de Lufo , no Bifpado de

Coimbra ; Tem outra folemnidade mais
,
que as devotas

lagrimas de feus fundadores os veneráveis Padres Carme-
litas Defcalços , cie que foi primeiro Preiado Frr y Tho-
maz de Saõ Cyriilo , natural de Lisboa. A 15. de Ou-
tubro do mefmo anno, dia dedicado a fua graude Matri-

archa Santa Thereza, deraõ principie à vida leligioía da

mclma Cafa ; e a 28. de Fevereiro do fguinte anno de

1620. collocaraõ nella o Santiííimo Sacramento. A pie-

dade dos Fieis concorreo com taõ larga mão
,
que mui*

to brevemente fe acabou o Mofteiro , e fe encheo o feu

Dezerto de Ermidas ; as quaes principiarão a ler habita-

das pelos feus Reiigiofos Eremitas no mefmo ?nno , em
dia de Saõ Jozé -

y
Patrono da Reforma Therefianna , e

começou o Mofteiro de BuíTaco, da lerra de Lufo, a fer,

como he , o Parailo Monaftico, Eremitico, Luíitano.

OITA-
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Dia S.

de

OITAVO DE AGOSTO
I. Chega ã Cidade do Po* to o ç<>rpo de Saõ PantaleaÕ.

II. Entra fegunda vez àforça de armai o Grande Affwfo de

Albuquet que a <.idade de Malaca.

IIT. Dona Confiança Sambe* ,filha delHey Dom Sancho l.

IV. EIRey Dom Dintz de Poungal , como Juiz Atkitro,

ferttencea , e comp-em os Reys de Cajlella , e de Ara-

gão y e ao Infante Dom Affunjo de Lucetda.

V« Padre Jorge Ser) ao.

i.

ESTE dia , pelos annos de 1453. chegou à

F >z do D«>iuo o corpo do glonoío Saõ Pan-

taleaÕ Mártir ; Havia padecido martírio na

Cidade de Nicomedia, imperando Diocleci-

ano , c Maximiano , e feu corpo foi trazido

a Conftantinopla,ondc eíttve muitos annos em iumma ve-

neração } Áté que tomada aquella Cidade por Mahomet,
bravo Emperador dos Turcos, alguns Chriftãos o meterão

cm huma embarcação ligeira, e pondo nas mãos do mef-

rno Santo as vidas , c o bom lucCclTo de taò incerta, e

perigoza viagem , guiados pelo Ceo vieraõ difeorrerdo â

viíla de grande parte de huma , e outra coita , da Europa,

e Africa , e deixando a traz Cidades , e povoaçoens floren-

tiíTimas, e de grande nome, entrarão ncfte diâ, pelo Rio
Douro, e depoíitaraó as lagradas Relíquias na antiga Igre-

ja de Saõ Pedro de Mira-Gaya, onde cftiveraò , atè ferem

tresladadas para a Igreja íruyor daquella Cidade , a qual

o elegeo Patrono , e experimenta , e publica grandes fa-

vores , c mercês, que recebe do Ceo por fua intercelTaõ.

H.
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Dia 8.

de JJ
Agoílo,

Ntrada a primeira vez pelos Portuguezes a Cidade

de Malaca , e havendo-íe retirado os mefmos peiasE
rezoens, que em outro dia diííemos , fe fortificarão nova-

"

É

c
""mente os moradores , na certeza de que havião de íer fe-

gunda vez acometidos , e não perdoarão a diligencia al-

guma , de quantas fabe enfinar a Milícia , e mimíírar a ne-

ceííidade $ OsnoíTos, porém .coftumados a vencerem
,
pe-

lejarão com tanto ardor
,

que a ptzar da obftinsção dos

infleis, a Cidade foi entrada nefte dia, anno de 1 5 i i. e

ficou defta vez com permanência debaixo do jugo da<>nof~

fas armas : Confe^uio fe a primeira , e fegunda conquifta

com oitocentos Portuguezes, e duzeatos Malavares: Odeí-
pojo de nãos, peças de artelharia , e mais muniçoens de

guerra j e de ouro
, prata, cobre, ferro , eftanho; e de

pedras preciofas , tapeçarias , e de tudo o mais» foi o ma-
yor, que houve na Índia. No lugar da grande mciquita

,

que havia na Cidade , fez huma boa Fortaleza, a que poz

o nome de Famoza. Recebeo embaxadas de muitos , e gran-

des Reys, com parabéns de taõ grande conquifta , e vito-

ria. Bateo moeda , e deu novas leys de governo aos na-

turaes, e moradores da Cidade. Chegarão eftas noticias a

Portugal, e forao recebidas com grande alegria, e aplau-

zo, e EIRey Dom Manoel as participou aos Príncipes da

Europa , e muito em particular ao Papa Leaõ X. o qual

ordenou huma folemniílíma ProciíTaó em acçaô de Gra-

ças , e diíTe Mifla de Pontifical , e Camillo Porcio fez em
fua prezença huma elegante Oraçaõ, engrandecendo a im-

portância defta conquifta , o valor dos Portuguezes , a fe-

licidade dofen Rey , e o zelo Catholico, com que fe em-
penhava em dilatar por taõ remotas regioens o domínio da
Igreja, e o feu.

D
ih.

Ona Conftança Sanches , filha delRey Dom Sancho

L e de Dona Maria Paes Ribeira, Fidalga muito il-

luftre
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Juftre , c celebre porfua fermofura , e chamada por cila a DíaS.

Ribeirinha
;

foi feohora de muitas virtudes, grande bem-,
ft

feitora de todas as famílias religiofas , e muito em parti-
^°

cular da Ordem Seráfica. Na morte foi recreada com hu-

ma celeftial vizita , apparecendo-lhe os gloriofos Padres

$aõ Franciíco , c Santo António. Faleceo em Coimbra
nefte dia, anno de 1269. eftà fepultada no Mofteiro de

Santa Cruz da meíma Cidade.

-
•

IV.

HAvia muitos annos
,
que fe diíputava em Hefpanhâ

hum pleito degraviííimas coniequencias , entre El-

Rey de Caftella Dom Fernando IV. de huma parte, e da

outra o Infante Dom Affonfo- de Lacerda $ e era toda a

qaeftaõ , fobre a qual dos dous pertencia aquelfe Reyno:

Contendia também fobre o de.Murcia, com o mefmo Rey
Dom Fernando , Dom Jayme Rey de Aragão ,• Eftava pof-

to ( como fuecede em cazos femelhantes ) o direito dos três

no Juizo das armas , e com ellas hiaõ deílruindo > e arra-

zando os mefmos Eftados , fobre que litigavaõ. Cança-
dos , em fim , de tantas guerras , e mediando a interven-

ção do Summo Pontífice Benedito XI. fe concordarão,

em que huma , e outra contenda fe decidiííe por árbitros,

e convieraõ , em que foífe o Arbitro principal o noííoRey

Dom Diniz. Paííou elle a Caftella, e depois a Aragaõ, e

em Tarracona fe fez hum congreífo ecleberrimo , de ta5

grande numero de Príncipes, qual nunca fevio junto em
Hefpanha , nem antes, nem depois defta memorável oc-

cafiaô > Concorrerão Dom Diniz, Rey de Portugal , Dom
Fernando de Caftella , Dom Jayme de Aragaõ : As Rai-

nhas Dona Maria , eDonaConftança,efta mulher, aqueU

la May do Caftelhano : Dona Ifabcl , e Dona Branca , am-

bas cazadas com ode Aragaõ, huma em divorcio, outra

na poífe , e Santa Ifabel , Rainha de Portugal: Dous In-

fantes, Dom Fernando , Tio dcIRey de Caftella , e Dom
ArTonfo Irmão do de Portugal : Duas Infantes , Dona Bran»

ca, Irmã delRey Dom Diniz, e Dona Violante, Irmã del«

Rey Dom Jayme. Nefte dia, anno dei304 # fe deraõ as

fenten-
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Dia 8. fentenças , ecompoftas, c reconciliadas as partes, fé re-

dQ colheo â Portugal EIRey Dom Diniz, deixando admirado
&° ° o mundo , de que fe Bailem da íoa inteireza , três partes,

que pelos parentefeos deííguaes
,
que com todas tinha, o

podiao ter por fufpeitozo. Ainda deixou o mundo mais

admirado com as immenfas riquezas , que derramou ntfta

jornada, naõ fó com a lua real comitiva, que paliava de

milpeííoas, fem aceitar , que Caftella fizcíTe defpeza algu-

ma, querendo o feu Rey fazella toda , mas com as grandes

mercês
,
que fez naquelies Reynos. Pedindo-lhe ncíta oc-

cazia5 EIRey Dom Jayme de Aragão dez mil dobras de ou-

ro, empreftadas fobre certas fortalezas, lhe deu gratuita*

mente vinte mil. Quando jà voltava de Aragão, e Caftel-

la, dizendo-lhe hum Cavalheiro daquelles Reynos, quede
quantas mercês nelle* fizera , nenhuma lhe chegara. EIRey
com géfto alegre lhe refpondeo ,que ainda tinha, que lhe

dar , e com erTeito lhe deu logo huma meza de prata , em
que entaõ eftava comendo.

\T #

O Padre Doutor Jorge Serraõ , da fagrada Companhia
dejelus, foi natural de Lisboa. Em Roma tomou o

g ao de Doutor
; Em Évora foi o primeiro Lente de The-

ologia, e o primeiro Cancellario daquella Univeiíidadej

Em Lisboa foi deputado da Meza do Confelho Geral do

Santo Ofíicio • Reytordos Collegios de Coimbra ,e Évora,

Propozito de Saõ Roqae , e Provincial da Companhia. Naõ
foi menos virtuofo, que Letrado. Morreo fantamente na

Caza de S. Roque de Lisboa neíle dia , anno de i
j 90.

NONO
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NONO DE AGOSTO.
I. Vítor ta tnfigne na Etktopta OcciâentaL

II. Dom Frey Ga/par do Ca/a/.

III. Dom Rodrigo de Menezes.

IV. Padre Ga/par Gonçalves»

V. Dom Joaõ troei , Cardeal,

VI. Celebraõ-fe em Ltsboa os de/pofirtos dos Emperadore* Fe-

denco ///* e Leonor
, filha delRey Dom Duarte,

VII. Vatiçtnto do defcobnmento , e comercio da índia.

1.

Dia q.

de
Agoíto,

ELOS annos de 1679. lendo Governador de

Angola Ayres de Saldanha de Menezes e Són-

ia, fe levantou nas vaftiííimas campanhas do

Reyno de Benguela hum Ncgro,chamadoQui-
tequi , que na lua lingoa fignifica Feiticeiro

;

E valendo-íe das más Artes, qoe eraõ piopiias do feo

nome , e naõ menos da fua grande induftria , e valor
,

foi adquirindo hum numerofo fequito -

}
E crccendo-Ihe

,

com o poder, a arrogância , começou a vexar aos Por*

tcguezes,que negoceavaõ naquelle Scrtaõ , e muito mais

aos Negros confinantes , que eraõ VaíTallos de EIRcy de

Portugal $ Com que foi precifo caftigaíío , mas naõ foi

fácil. Sahio em campanha contra elle com duzentos

e íincoenta Pottuguezes o heroe daqnelles tempos naquel-

las partes Luiz Lopes de Sequeira, aquém precedia hum
efquadraõ volante de Negros , noíTos aliados, que ferviaõ

mais a engroçar, que a fortalecer o corpo do noíío Ex-

ercito: Porque geralmente aos primeiros ataques coftumaõ

defemparar aos brancos , levando mal o pelejarem contra

os da fua cor. Eftava o Quitcqui alojado em humas altas

penhas , com boas fortificaçoens , e fiado na eminência
1

do fitio , e muito mais no esforço dos companheiro*
,
gen-

te efeolhida , e bem armada , lançava do alto juntamen-

Ppp te
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Dia 9. te com grande numero de pedras, muitas palavras inju*

A
d ^ riofas contra os Portuguezes ,• Mas cedo experimentou o
" 'caftigo da fua arrogância -

t
Énveftiiaõ os noííos aquelle

monte ,
pofto que fe lhe reprezentava inexpugnável , e

por entre infinitas pedras , cjue fe defpcnhavaõ furioias,

por entre innumeraveis bilas , e frechas foraô ganhando

terra a pezar de dura oppofiçaõ : Huns empenhados em
fobir : Reftados outros a lhe impedirem a lobuda ; Che-

garão finalmente os Poituguezes ao alto , c começai aõ

abaralhar-fe corpo a corpo com os inimigos ; Travou íe

huma brava peleja
,
que durou mais de quatro horas ^ Atè

qae cahio morto de huma bala o Quitequi , e cem ellc

cahiraõ os feus de animo , e largando as armas , íe en-

comendarão aos pés: Muitos perecerão cortados do naf-

ta ferro: Muitos precipitados daquella* eminências : Mui-

tos foraõ metidos ao grilhão j Dos noííos ficarão mortos

linco , feiidos dezafeis : E naõ houve quem naõ jolgaífe

pequena a perda , na comparação de hum íueceflo taõ

gloMofo, e de tantas coniequencias : Em que ficou cafti-

gada a foberba daquelle bárbaro , dezaíTombrados os Piin-

cipes , e Sovas amigos : Temido , e reípcicado o valor

Portuguez: Aberto, e feguro o comercio -

}
e os Soldados

ricos, e contentes com os dcfpojos; confrguio-fe cfta me-
morável vitoria nefte dia, no anno referido.

11.

DOm Frey Gafpar do Cafal , Rcligiofo Eremita de

Santo Agoftinho, Pregador, e Confeííor de ElRey

Dom Joaõ III. e de feu filho o Príncipe Dom ]oaõ , e

depois Bifpo do Funchal , depois de Leiria, eultimamen»

te de Coimbra, e primeiro Prezidente do Tribunal da Me-
za da Confciencia : Foi doutiílimo , como mcítraõ os

muitos , e excellentes volumes
,
que tftampou : Foi duas

vezes ao Concilio Tridentino , onde refplandeceraõ íu-

periormente as íuas grandes letras, e virtudes ; Edificou

o Convento de Leiria da fua ordem, onde jaz íepultado:

Faleceo fancamente neílc dia, anno de 1584.

III.
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III

Dí^'

D Cm Rodrigo de Menezes, natural de Lisboa, filho

de Dom Henrique de Menezes , Governador da Ca-

fa do Civel , Comendador da Azinhaga , e de Idanha,

Capitão de Tangere, dos primeiros Condes de Tarouca,

e de fua mulher Dona Brites de Vilhena , filha de Ruy
Barreto, Alcaide mor de Faro; fendo eíludante na Úni-

veríidade de Coimbra
,
quando principiava , e fazia gran-

de fruto efpiritual a Companhia de Jefus com os feus bom
exemplos , e com a pratica dos Exercícios de Santo Igna-

cio ; fe rezolveo Dom Rodrigo de Menezes a fazer os

mefmos exercícios, e a entrar como entrou no fim delles ,

na mefma Companhia em 14. de Junho de 1J43. Seus

pays levarão muito a mal , c fizeraõ extraordinárias deli-

gencias por lhe defviar a fua fanta vocação , na qual per-

severou confiante , continuando com geral exemplo , e

edificação o theor das virtudes ordenadas naquelle per-

feito , e fagrado Inftituto. Neíle tempo fuecedeo faze-

rem -fe grandes acuzaçoens da Companhia ao Infante Car-

deal Inquifidor Geral ; hum dos Capítulos era contra os

Exercícios de Santo Ignacio
i dizendo-fe , que os que ot

faziaõ, tinham vizoens horrendas. Comereo o Cardeal a

deligencia defta averiguação ao Reytor da Univeríidade,

Frey Diogo de Murfia, Religiofo de Saõ Jeronymo , o

qual entrou com leu Eícrivaõ no Collegio da Companhia

a fazer perguntas a Dom Rodrigo de Menezes
,
porque

corria fama de que efte havia dito, que vira nos Exercí-

cios as taes vizoens ; e perguntado do Reytor da Univer-

íidade fe era verdade, o que fe dizia f Relpondeo
,
que

fim , c que tivera huma medonha vizaõ. Mandou logo

ao Eícrivaõ , foííe actuando o que ouviífe , perfuadido o

Reytor ,
que tinha dado no que queria : pois aíFim era

,

diíTe , declare-nos
,
que vizaõ foi. Senhor , rejpondeo Dom

Rodrtço : vi a mim mefmo ,
que certo nao cuidei , era mon[-

tro íaõ horrendo. Ficou atalhado o Reytor com tam ino-

pinada repofta , e deu pro acabados , e conclufos os au-

tos. Divulgando fe a repofta , ficarão muito acreditados,

Ppp ij como
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Dia 9, como merecia5 , os Exercícios, onde as vizoens eraS , ve-

de rem«fe os homens a fi meímos. Com poucos annoi da
£° 'Companhia , e com muitos exercícios de virtudes faleceo

Dom Rodrigo de Menezes em Lisboa , nefte dia de 154Í.

IV.

O Padre Gafpar Gonçalves , natural de Coimbra , ds
Companhia de Jefu , foi Doutor , e Lente egrégio

da Univerfidade de Évora , Confeííor do Infante Dom
Duarte, Duque de Guimaraens , eftimadiííimo de EIRey
Dom Sebaftiaõ , e do Infante Cardeal Dom Henrique,

iníigne Theologo , famoío Pregador , e fervorofo Mil-

ííonario. O Papa Xifto V. o chamou a Roma , para af-

fiftir á correçaô da Bíblia , por fer fapientifíimo nas lin-

goas Latina, Grega, e Hebraica, lmprimio huma elegan-

te Oraçaõ, que fez no Confiftorio na prezença do Pon-

tífice , quando os Embaxadores do Japaõ íhe deraô obe-

diência. Morreo em Roma nefte dia de 1500.

v.

DOm Joaõ Froes , foi natural de Coimbra , filho de

Álvaro Froes , e de Dona Elvira Cidiz , Senhores

de Mayorca, e Alhadas no diftrito da mefma Cidade, e

de outras terras. Foi Cónego Regular de Santa Cruz , e

Cardeal Bilpo Sabinenfe , e Legado Apoftolico a Hcípa-

nha. Confagrou a Igreja daquelle Mofteiro em 7. de Ja-

neiro de 1218. Faleceo nefte dia de 1236.

vi.

AJuftado por ElRey Dom AfFonfo de Nápoles, e o

Embaxador de Portugal, Joaõ Fernandes da Sylvei-

fa, depois Baraõ de Alvito, o cazamento da Infanta Do*

na Leonor, filha delRey Dom Duarte , e da Rainha Do-

na Leonor , com o Emperador Federico 111. Logo por

efte foraõ expedidos procuradores a Lisboa , onde íendo

chegados, fe celebrarão nefte dia,annode 14J1. os íeus

defpo»
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defpoforios. Depois receberão ambos peííoalmenté comoDiao.

dizemos em outros dias , em Roma , da maõ do Ponti-, j,

íice Nicolao V. as bençaõs nopciaes , e as Coroas ; a ^° °*

de ferro, como Reys da Lombardia; a de ouro, como9.ci8.ck

Emperadores de Roma. Era efta Princcza entaõ de deza«
Março,jíi

fete annos, e de muita fermofura, e graça.

VII.

NEÍte dia, anno de 1 50 j. íeis annos depois dodef-

cobrimento da índia no Reynado deIRty Dom Ma-
noel , fe acharão

t

na Terra de Cintra junto do mar três

colunas de pedra quadradas com letreiros Romanos, que
cm grande parte fe naõ puderaõ ler, por eftar a letra gai-

tada do tempo; e em huma fe leraõ com trabalho huns
verfos Latinos, cujo titulo dizia:

Decretum

SibiL Vaitcmum Occtdtts.

Os verfos eraõ os fegointes.

Polventur faxa htterts , &f Ordme refth

Cum ^ideas Ottens Occtdenús Opes:

Ganges , Inàus , Tagut ( ertt mtrabtle vi/u l )

Mercês commutabit fuás uterque fibu

Os verfos naõ eítaõ muy certos, e a caufa he, porque naõ
fe puderaõ ler melhor. A declaração he ; revolverfehaõ

as pedras com as letras direitas ,e ornadas, quando tu Ori-

ente vires as riquezas do Occidente : O Rio Ganges , In-

do, e Tejo ( coufa maravilhofa ! ) trocarão entre fi fuás

mercadorias. Saõ muito celebres eítes verfos em Itália, c

fó cm Portugal fe duvida da verdade delles ; afíirmando

Pedro Aphno iníígne Methematico no feu livro, onde
trata dos letreiros antigos da Europa , logo no principio ,

que elle vio as colunas com feus olhos , e leu os fo-

breditos verfos eleritos em caracteres Romanos.

DECI*
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Dia 10.

de

ANNO HISTÓRICO
i

DECIMO ;DE AGOSTO.
I. O Beato Amadeu. i*t

II. Defcobre-fe a Ilha de SaÔ Lourenço.

III. /V. António de Sá.

IV. t9 Padre Diogo Lopes.

M
A

V. Succejfos raros no fecundo cerco de Dio.

VI. /ttffífo &?õ Francifco de Borja o Collegto da Companhia do

Porto.

VIL Parte de Lisboa para Saboyaa Infanta D. Beatriz.

VíIL O Padre Belchior Nunes Barreto.

IX. Incêndios em Lisboa.

i.

mcz

BEATO Amadeu (nofcculo Dom Joaõ de

Menezes da Sylva) foi filho de Roy Gomes da

Sylva
;
Alcaide morde Campo mayor , c Ou-

goela , e de Dona Iíabel de Menezes , filha

de Dom Pedro de Menezes
,

primeiro Capi-

tão de Ceuta. Foraõ feus Irmãos , Dom Diogo da Sylva
,

primeiro Conde de Portalegre, e Dona Beatriz da Sylva
n

17. deftede quem a diante trataremos. Foi dotado de eírremada

gentileza , e de íingular diferiçaõ , prendas, que realça-

vaõ fòbre modo a cíclarecida nobreza dofeufanguc. Af-

firma-fe
, que amou com terniííimos afFe&os a huma In-

fante de Portugal, e em íignificaçaõ de taõ alto empre-

go, trouxe alguns annos na gorra huma medalha de ou-

ro , em forma de altar, com efta letra: Ignoto Deo. Ven-

do impofliveis os fins do feu amor , deixou a Pátria a im-

pulfos do defengano, e paííando aCaftelIa, viveo alguns

annos defeonhecido no Convento de Guadalupe. Nsquel-

la efcolla da perfeição apiendeo a feiencia dosSantoscom

taõ maravilhofo primor ,
que logo começou a logxar,

entre admiraçoens doi homens , íingul ires favores de Dcos.

Saõ Franciíco , e Santo António lhe aparecerão , e lhe

períu-
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períuadiraõ , que paílafíe a Itália , c pcdiííe o habito daTua Dia V&
Ordem noCoa?cnto de AíTiz. Fez huma , e outra coufa,

A
c profeííou no citado d- Leigo , mudando o nome em
Amador ( cjue os Italianos chamaõ Amadeu. ) Nefte tfta-

do de tanta humildade , íe empregou mais a íeu goíto nos

txercicios da perfeição Evangélica , c relplandcceo por

modo fuperior em toda^ as virtudes. Ozello, que ardia em
feu coração da pontual ob ervancia da Regra òo íeu Será-

fico Padre o animou a inítituir huraa nova Googregaçaò,

que, do íeu nome, ie chamou dos Amadeus t c^roi eon«

firmada por Xifto IV. e fe dilatou, e floreceo muito em
Itália , onde chegou a ter vinte e oito Convento* refor-

madiílimos. Feito Sacerdote (porque a obediência o coof-

trangeo ) foi chamado à Cúria , e o mefmo Ponnhce Xií-

to Ihcconccdeo grandes privilégios , e favores para a lua

Ordem , e o elegeo feu ConfjTor. Taô exemplar era o

feu procedimento! Taõ extraordinárias as luas penitencias/

Tão raros os feus prodígios ! Taõ celebre , e tuõ venera-

do o feu nome! Alii o conheceo Dom Garcia de Mene-
zes, Bifpo de Évora , íeu Primo com Irmão , quando foi

por General de huma Armada, que EIR y Dom AfFonfo

V. de Portugal mandou a Itália , em foceorro da Cidade

de Otranto, oceupada entaõ d >s Turcos. Deu-lhe o Pon-

tifice Xifto largas noticias de hum Portuguez
,
que vivia

naquella Corte, homem Santo , e milagrofo , e D. Garcia o

buícou , e conheceo , e foube Roma com univerfal admi-

ração, que naõ era Amadeu menos efclarecido no fangue,

que na virtude. Retirou-fe a hum Convento folitario da íua

Religião, onde illuftrado de luz luperior eíereveo hum li-

vro de rcvelaçoen* , e profecias fobre o citado da Igreja

Romana, e outros acontecimentos futuros ,com o qu<*l di-

zem , que fe mandou enterrar , com humas letras por fóa
t

que diziao : Apertetttr m tempore. Efcreveo outro de lou-

vores da May de Deos, e outras obras, cheas de alta la-

bedoria, e de terniííi ma devoção. Coroado de taõ fubli-

mes merecimentos , entre fua vi (Tl mos colóquios comChrif-

to crucificado , obrando ao mefmo tempo maravilhas fin-

gulares, paífou nefte dia, anno de 148 1, da vida mortal

â eterna. Jaz em Milaõ com veneraçoens de Santo ,
no

Conven-
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Dia 10. çonvcato de Santa Maria da Paz , que era da fua Congre-

de í:J?
*

Agofto.S
aíao-

II.

I

NO mefmo dia, anno de 1506*. defcobrio o famofa

Triftaõ da Cunha a Ilha de Saõ Lourenço , nome ,

que fe lhe deu por fer defcoberta em tal dia, chamando -

fe na lingoa da terra Madagafcar. He a mayor liba de

quantas fe íabe no mundo ate hoje: Tem trezentas legoas

de comprido, e de largo noventa, divide-fc em quarenta

Reynos, he fertiliífíma , c habitada de Cafres de cabcllo

creípo , e cor baíía
,
que tira a vermelho , como os Brazis;

Eftá íituada defronte da Ilha de Moçambique , e feparada

da Echiopia Oriental , por hum braço de mar
,
que no

mais eftreito tem íeííenta legoas de traveça: He regada de

muitas fontes , e ribeiras deagoas excellentes : Tem mui-

tos matos , em que fe cria todo o género de feras , c ani-

mães íilveftres : Achaõ-fe nella muitas minas de ferro, c

cobre , e também de prata.

iii.

FRey António de Sá , natural da Villa de Mogadouro

na Provinda de Traz os montes , Doutor em Câno-

nes pela Univeríldade de Salamanca -

y
Sendo Dezembar-

gador dclRey Dom Manoel , deixou a Corte, e foi pro-

feííar a Regra do Patriarcha Saõ Bento no Morteiro de

Monferrate em Catalunha. Sendo Dom Abbade de S. Vi-

cente de Salamanca o chamou EIRey Dom joaõlil. para

Comendatario do Real Mofteiro de Alcobaça , que Gover-

nou louvavelmente , e também os deTibaens , Carvoeiro, e

Arnoya da Ordem de Saõ Bento j e de todos foi grande bem-

feitor , e rcítaurador da Obfervancia religiofa damefma Or-
dem nefte Reyno. Ultimamente foi acabar a vida no de

Monferrate nefte dia, anno de ij;o.

IV.
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Dia io.

IV. de
Agofto

t

O Padre Diogo Lopes , da Companhia de Jefus, natu-

ral da Viiia de Beringel, Comarca de Beja, foi Len-

te das Cadeiras de Prima, de Humanidades no Collegio de

Lisboa, e de Theoíogia , e Efcritura na Univerfidade de

Évora, e Cancellario da meíma Univerfidade. Difcorreo

por muitas partes do Reyno, femeando Apoftolicamentc

a palavra de Deos. Compoz o exceliente tomo de Ar-

monia da Efcritura Divina, muito eftimado , e impreíTo

dentro , e fora do Reyno. O grande Padre António Vi-

eira , fendo amigo de dar , até nos elogios , a cada hum
o que merece ; na cenfura, que fez ao meímo livro

,
por

ordem do Dezembargo do Paço, compara a profundidade

de juizo , a futileza de engenho, a mageftade das fenten-

ças, a eloquência , a piedade, e doutrina do Padre Diogo
Lopes aos Oradores, e Efcntores mais celebres, doutos , e

Santos da Igreja Grega, e Latina. Morreo emSaõ Roque
de Lisboa , neíte dia , anno de 1649. com quarenta e hum
de Religião , e fincoenta e oito de idade.

v.

INfiftiaõ com inflexível ardor os Capitaens delRey de

Cambaya , na expugnaçaõ da Fortaleza de Dio. Viso

íobre fi os olhos de todas as Naçoens do Oriente , e naõ

ignoravaÕ , que do fucceílo daquella guerra dependia a

fua fama , ou infâmia. O Sultaõ naõ podia íofrer
,
que

quatro homens do cabo do mundo vieífem inquietar os

feus Eftados , e foííem à fua vifta o efcandalo do feu po-

der, o ludribrio da íua grandeza. Impaciente nefta con-

ideraçaõ
,

procurava propiciar com íuperfticiofas expia-

^oens o feu Profeta ,e fazia engroçar o exercito com nu*

merofas levas , em que entravaó grande numero de Tur-

cos, e j-inizKos , e de outras belícofas Naçoens, que atra»

hidas da liberalidade daquelle Rty, e da fama da empre-

za , coniaõ de boa vontade a colher entre as palmas da

vitoria os frutos do intereíle. Rumccaõ , fazendo da efpe-

Qç]q rançi

>
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Dia 10.; rança porfia , e rozoluto a vingar a morte de ftu P<iy^

u
^ e as injurias do feu Príncipe, e também as íuas , fez c-iii-

' ficar junto da Fortaleza huma nova Cidade, molhando
na firmeza daquelles edifícios , a do animo , com que ef-

tava de profegujr a guerra até vencer. Os noííbs ao meíroò
tempo feachavaõ na oltima extremidade da tribulação, c

da mizeria. A muitos havia levado a morte: Muitos ef-

tavaõ enfermos , e eftropcados : Os faõs eraÕ poucos em
numero, e taõ quebrados com as continuas fadigas, que
apenas podiaõ com ellas , nem coníígo. Sobre tudo os

aíHigia adorne: chegarão a comer cacns , e gatos, e ou-

tras viandas , amargofas ao gofto , nocivas á faude. Os
doentes, na falta de galinhas, comiaô gralhas, que acodiaò

acevaríc nos corpos mortos, e atè eflas compravaõ apre*

ço exorbitante. Os íoccorros fe lhe reprezentavaõ im-

poffiveis, ou muito dilatados
,
porque era o coração do

Inverno, e os mares taõ verdes, e furiofos,que naõ dei-

xavaó cortar-íe. Attendia com vigilante diligencia , e in-

cançavel aplicação o famoío Dom Joaõ de Calho, Go-
vernador, que entaõ era da índia, a foccorrer a Fortale-

za ; Chegou a ella por entre muitos perigos feu filho D.

Fernando, com alguns navios, e íoldados, e moniçoens

de guerra, e bocca , com que a Praça refpirou hum pou-

co. Depois mandou com mayor poder a ícu filho Dora,

Álvaro, alíegurando aoscitiados, que fe ficava aprellnn-

do
,
para os hir defeercar em peífoa , com todas as for-

ças do Eílado ; Mas jà Dom Álvaro achou os mares tão

groífos , e tão desfeita a tempeftade
,

que lhe não foi

poííivel em muitos mezes acraveçar o golfaõ , que vai de

Baçaim a Dio. Intentou muitas vezes a paííagem , mas

outras tantas arribou alagado , e quafi perdido. Em algu-

mas embarcaçoens ligeiras
,
paííaráo alguns Fidalgos, buf-

cando grandes rileos por outros roayores. Comprou An-
tónio Moniz Barreto huma GaUeta julgando , que nella

por leve , e fácil , faria menos impreílaõ o choque das

ondas: Embarcou-fe com alguns marinheiros , aos quaes

o intereííe facilitou o perigo. Eítava acafo na praya Gar«

cia Rodrigues de Távora , e vendo a rezoluçaõ do Mo-
niz , lhe ptdio o levaffe em íua companhia

}
Naõ lho

conce-

•>'
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Cònccdeo , fenaõ debaixo de palavra , de que a todo oDia 10,

tempo confcíTaria , que elle António Moniz era o que A Jú
1

- - 1
1 ^ r \

Agoito.
o levava , e nao pelo contrario : Com tantos eícrupulos * >

íe tratava da honra, naquelle tempo, e tanro fem elhs,

íe tratou depois, da cobiça. Quando jâ partiaò , chfgou

Miguel de Arnide, Toldado ordinário, mas de agigantada

eftãtura, e de conhecido valor, e bradando da terra ihe

diííe: Como fenhores fem mim paffais a Dio? E vendo, que
o naõ admitiaõ , fe lançou ao mar veílido como tilava,

com huma eípingarda nabocca, em demanda da embar-

cação, que o Moniz mandou pairar, admirado juftamèn-

te de huma rezoluçaõ taõ ddlemida Chegarão a Dio
por baxo das ondas , bebendo a morte a cada paíío no hor-

ror da tempeftade. Perguntando íe àz Fortaleza : Qutm
vinha ? Refpondeo hum loldado : Que Garcia Rodugues

de Távora : A que acodio mal íof.ido António Moniz,
dizendo: Que elle era o que vinha alli. Seguirão outros o

exemplo dos primeiros com perigo igual , e com igual fuc«

ceílo. Mas eraô muito defproporcionados tiles íoccorres

ao eftado da praça : Porque os inimigos engroçados cada

vez mais, e furiofos , tendo por injuria a reziftencia , naõ

ctíTavaõ em bater as muralhas, em atacar ninas, e repe-

tir os aííaltos , dos quaes naõ damos relaçiõ diftinta ,

porque o numero dellcs pedia particular volume, e a fe-

roelhança cauzaria faftio. Diremos o caio memorável
,

que pertence a efte dia, confagrado àquelle Santo, que

por incêndios de fogo confeguio a gloriola palma do Mar-
tírio. Haviaõ os inimigos fabricado huma mina ao balu-

arte Saõ Joaõ , cuja dtftnça tocava a Dom Fernando de

Caílro, com outros illuftres Cavalleiros. Laborou-fc nel-

)a com tanto fegredo, que não foi fentida dos noflos , e

nefte dia abalou o exercito em demanda do meímo balu-

arte ,• Acodirão os Fidalgos, c foldados com o mefmo D.

Fernando
, (

que enfermo fe levantou da cama , íojici-

to dos perigos da Fortaleza , eíquecido dos da enfermida-

de ) e depois de hum abreviado combate, começou o ini-

migo a retirar-fe j Entendeo-lhe o Capitão; mor as teu*

çoens, c ordenou, que os noífos fizeíícm o mefmo : To-
dos obedeciaõ ,

quando Diogo de Reynofo , foldado no-

Qcjq \) bre,
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Dia io. brc, c de mais valor, q«e prudência bradou neciamente:

A
"^ Dizendo : Que era fraqueza dezempararem o baluarte dèl*

™ '

Rey , A efta voz voltarão todos a tempo , que rebentou

a mina fazendo hum laftimoio,e roizeravel eftrago. Mor-

rerão mais de fífenta homens , entrando nellts Dom Fer-

nando de Caftro, mancebo de dezanove annos, c de aU

tas efperanças, Dom Francifco de Almeida , Gil Couti*

nho , Ruy de Sotifa , e o Reynofo , cjue pagou com a

vida , a íua temeridade. Dom Diogo de Sotto mayor,

voando com huma lança na mão , cahio em pè na For-

taleza , fem receber lezaô , nem de fogo, nem da que-

da: Outros cahiraõ no arrayal dos inimigos de volta, com
muitas, e grandes pedras, que nelles fizeraõ dan.no con-

íideravel. Paííado hum breve efpaço , em que o fumo
defaííbmbrou a Fortaleza , mandou Rumecaõ entrar qui-

nhentos Turcos pelas ruinas do baluarte , íeguindo os o

Exercito, com tanta certeza da vitotia, quanto era di-

latada a nova porta, que viaõ aberta paia o aíTalto: Mas
acharão nella finco Toldados, que nas pontas das lanças

fuftentaraõ largo tempo o pezo de tanta multidão. Pare-

ce licença da pena. Mas he pura verdade , acreditada

na confiante tradição das memorias daquelles tempos,

na voz de todo o Oriente , e na confiííaó dos meímos

inimigos. Acodio o Capitão mòr com quinze companhei-

ros, e logo acodirao mais. Não faltarão nefta occaíiaõ

taÕ apertada as mulheres, ea famofa lfabel Fernandes com
huma chuça nas maõs , ajudava com obras, e com pala-

vras, dizendo em altas vozes: Pelejai por voflo Deos , pe-

lejai por wffo Rey , Ca\alIeiros de Chrtjto , porque elie eflã

com vofço. Ao mefmo tempo atacavaõ os inimigos os ou-

tros baluartes , para facilitarem a entrada , com a diver-

çaõ. Fluctuava a Fortaleza em dilúvios de fogo , e ían-

gue : Efteve perdida por vezes , porque já naõ baftavaõ

forças humanas em tão poucos
,

para taõ dura reziften-

cia, e tão nova batalha ^ Veyo entrando a noice , que

foi o remédio de huns, e o dezengano de outros: Man-
dou Rumecão retirar o Exercito , indignando fe contra a

luz do dia, porque lhe faltava no melhor; Não deixare-

mos cm íilencio os nomes dos finco Cavalleiroi X
Erao

Sebaf-
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Sebaftião de Sà , António Pcííanha, Bento B ai bofa, Bar- Dia i o.

tholomeu Corrêa , e Meftre João Cirurgião. Delles , f°
Ag0£

morreo efte ultimo , deíptdaçado de muitas feridas, que lhe

atou Ifabel Madeira íua mulher , unindo os pedaços divi-

didos , e o enterrou com fuás mios , e logo voltou a fer

companheira das outras Matronas nos trabalhos , e nos

perigos.

VL

SAõ Francifco de Borja , depois de entrar na Compa-
nhia de Jeíus, veyo a Portugal três vezes, e na ultima

fendo ComiíTario Geral da imfma Companhia em toda

Hefpanha , hindo de Coimbra para a Rezidencia de Saò

Fins,fe hofpcdou.como ccírumava, no Hoípital da Cidade

do Prto , onde o Bifpo Dom Rodrigo Pinheiro , e os

mais graves Cidadãos da mefma Cidade o foráõ vifitar , e

lhe pedirão dous , ou três Padres para pregarem , e con-

feífarem. Facilmente veyo o Santo nafuplica, e também
lhe fez outra , cjue permitiífem aos taes Padres, que pe-

diaõ , alguma caza , com algum modo de Igreja, em que

adminiftraífem os Sacramentos da ConfiíTiõ , e Cómmu-
nhaõ ; O que pelos Cidadãos foi concedido com a mefma
facilidade,- porém depois fe arrependerão da conceííaõ,

que haviaõ feito, com o fundamento , de que a tal caza

pequena poderia paífar a hum grande Collegio com claf-

íes de eítudos , aos quaes concorreriaõ muitas pcííoas de

fora da Cidade, e ficaria efta oprimida com tantos hofpe-

des. Tendo noticia deita fegunda refoluçaõ da Cidade

Henrique Nunes de Gouvea , Cidadão de grande autho-

ridade , e muito devoto da Companhia , largou a caza

cm que morava , e deixando nella levantado hum altar

com o neceífario para fe dizer MiíTa , avizou logo a Saõ

Francifco de Borja
,
que podia vir para fua caza ,

porque

tinha Igreja feita , e apozentos preparados. Acodio o

Santo com feus companheiros , e de noite fe introduzi-

rão na tal caza, e logo na manha deite dia , dedicado a

Saõ Lourenço, anno de ijóo. diífe Mifla Saõ Francifco

de Borja, e collocou o Santiífimo Sacramento em hum pe-

queno
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cj Ucno facraríò. Dcfte modo Hcou a poííe tomada pelo Se-

A ^. nhor coofagrado , e a confervoa inteiramente , íem em-
bargo das muitas dificuldades, e diligencias, que Te fize-

raõ para perder-fe. Aflim principiou a fundação do Colle-

gio da Companhia do Porro
,
que depois íe mudou para

o íitio em que heje fe vé no anno de IJ77« também nef-

te dia, e por iífo íe chama Collegto de SaÒ Lourenço
,
que

tanto enobreííe , e utiliza aquella Cidade.

N
VII.

Eftedia, annodeijn. partio de Lisboa para Vil-

la Franca de Niza a Infante Dona Beatriz , filha dos

Reys Dom Manoel , Dona Maria, defpozada com Carlos

III. Duque de Saboya. Foi em huma Armada de dezoito

velas, e por General delta Dom Martinho de Cafteilo-

branco , Conde deVillanova , que levava em lua com-

panhia quatro filhos , três genros, e três netos. Foi tam-

bém com a Infante o Arccbifpo de Lisboa Dom Marti-

nho da Cofta , e outros Prelados , e muitos Cavalleiros , e

fenhoras da primeira nobreza. Foi extiaordinaria a pom-
pa de Navios, que jogavaõ fetecentos canhoens de bron»

ze. ANào Capitania era hnm palácio marítimo em gran-

deza , magnificência , e adorno j e também à fua propor-

ção os mais navios. Deu a Infante Duqueza a íeu marido

hum filho Manoel Filiberto , do qual d.fcende atè o pre-

zente aquella grande caza
,

que tinha dado a Portugal a

8. de Ja- primeira Rainha. Já dicemos da meíma Infante em outro

dia.

VIII.

O Padre Belchior Nunes Barreto,da Companhia dê Jcfo,

natural do Porto, filho de Fernam Nunes Barreto,

e de fua mulher Dona Ifabel Ferraz , frnhores de Freiriz,

e Penagate , Fidalgos muito illuftres: tendo feito na U-
niverfidade de Coimbra com grande cfplendor todos os

actos neceffarios para tomar o grào de Doutor na faculda-

de de Cânones ; fe reíolvco a deixar todas as efperanças,,

c hon-
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c honras do mundo, e recolher-fe na Companhia de Jeíu, Dia 10.

antes de tomar o grào de Doutor, por ter mais que offe-
d
^,

recer a Deos. Porèra o Padre Meftre Simaõ Rodrigues

,

que governava a Companhia , naõ lhe aprovou efta fe-

gunda parte, dizendo, que, para mayor merecimento da

humildade ,
que bufeava , e por outras mais razoens fe

havia de graduar primeiro , e com todas as ceremonias

de luftre , e aplauzo
,
que fe coftomavaõ , Tem fe cercear

alguma. Rcfiítindo elle , o confolou o Padre Meftre Si-

maõ com as palavras deChrifto: Quoâ ego facto , tu nefçts

modo , fçies auiem poftea. Belchior Nanes por começar a

fer obediente , cedeo , e tomou o grào de Doutor com to-

da a folemnidade coftumada em onze de Março de 1543.
c depois, acompanhado de toda a Univeiíidade, chegou

ao ColL"gio da Companhia, onde ficou, com geral edi-

ficação da mefma Univerfidade , vendo tal defprezo do

mundo em dia de tanto aplauío. Porém brevemente o vi-

rão ainda mayor
j
porque logo, que o novo Doutor en-

trou em caza , quiz o Padre Meftre Simaõ fazer a pri-

meira tentativa da íua virtude, e lhe ordenou , que tomaf-

fe às coftas hum carneiro esfollado ,
que eftava corrente

para o intento , e que pelo meyo da Cidade o levafle , e

foííe oíferecer , como propina , ao Doutor Marcos Ro-
meo , Lente de Theologia da Univerfidade

,
que fora

feu padrinho. Obedeceo à rifea, depoz as infignias de Dou-

tor , tomou o Carneiro , e o levou a caza do padrinho;

O qual ficou aííombrado com a tal propina, e muito mais

com o recado , que lhe deu Belchior Nunes Barreto defre

modo : Efie he , fenhor Doutor , o vexame , attc depots do

mett doutoramento , me da a Companhia de Jefu }
a fim de

me graduar no efpirtto da mortificação , e defprezo do mundo,

Aífím principiou o feu Noviciado, e tudo o mais de íua

vida correí^ondeo a taõ heróico principio. O feu grandí

efp:rito nao cabia em Portugal, enoanno de 15; 51. o le-

vou à índia, onde fez muitas obras de caridade , conver-

teo muitos Gentios, e reformou as vidas de muitos Chrif-

taos. Foi fingular imitador de Saõ Franciíco Xavier -

y
e

o que efte n3Õ pode, confeguio o Padre Belchior Nunes
entrar na China , onde foi o primeiro pregador Evangé-

lico,



496 ANNO HISTÓRICO
Dia io.Iíco, qoc dentro delia prègon a noífa Santa Fé , e bauti-

^e zou. Foi Provincial da índia. Efcreveo muitas cartas daí
^° °'Miífoens , e coufas da índia , China , c Japam , que as

mais delias andaõ impreíTas. Faleceo lautamente em Goa
nefte dia, anno de 1571.

\ IX.

Efte dia, anno de 1734. houve hum grande incên-

dio na Cidade de Lisboa , na rua nova de Almada,

defronte da Congregação do Oratório
,
que coníumio as

moradas de íincocnta e nove familias , e poz em grande

perigo a Caza da mefma Congregação.

No mefmo dia , e anno , e na mefma Cidade
,

pe-

gou o fogo no Mofteiro da Encarnação das Rcligioias

Comendadeiras da Ordem de Aviz , e foi taõ violento
,

que confumio a mayor parte âo feu grande edifício , e em
quanto fenaõ reformou , aífiftiraõ as Religioías no Mof-
teiro de Santos , também de Religiofas Comendadeiras da

Ordem de Santiago.

No mefmo dia, e anno, e na mefma Cidade , hou-

ve outro incêndio, junto à Igreja do Paraizo
,
que con-

fumio , e arruinou muitas cazas.

DECI
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Dia li,

AgOÍtOr

DECIMO PRIMEIRO DE AGOSTO.
/

IO I

I. Dom JoaÕ Galvão , Btfpo de Coimbra,

U. Funda-fe a Ordem Milhar de Awz.
III. JoaÕ Pinío Rtbetro.

i.

OM Joaõ Galvaõ , Portuguez , c hum dos

Varoens iníignes de Portugal : Foi Biípo de

Coimbra , e primeiro Conde de Arganil >. Ti-

tulo
,
que EIRey Dom Arfonio V. lhe deu

de juro, e herdade para elle.epara feus íuc-

cefTores, os quaes lhe ficarão devendo cfta grandeza .úni-

ca entre os Prelados deite Reyno : Sérvio o Bifpo Dom
Joaõ ao dito Rey, em paz, e guerra, com grande fatis-

façaõ
,
porque naõ era menos valerofo , que fabio : Nos

empregos da íua Dignidade procedeo com igual mignifi-

cencia , e vigilância , Foi , em fim , Varaõ por muitos tí-

tulos grande: O mcfmo Rey o nomeou Arccbifpo deBra*

ga , mas por vários accidentes
(
que naõ faõ do noíío af-

fumpto) naõ chegou a tomar potíe : Faleceo nefte dia,

anno de 1485. Jaz na Igreja de Saõ Franciíco de Xabregas*

11.

NEÍle dia , anno de iiói. foi inftituida em Coimbra
por EIRey Dom ArTonfo Henriques , com authori-

dade Apoílolica , na prefença dos mayores Prelados,

e Cavalleiros de Portugal , a Ordem Militar de A«iz. Deu-

lhe omefmoSanto Rey por Protectora aSantiííima Vir-

gem Maria
, por Gram M^ftre a Dom Pedro Affbnío , me-

yo irmão do mefmo Rey
,
por regra a de Saõ Bento , con-

fotme aos eftatutos , e reforma deCifter, com a direcção,

e aprovação do Venerável Abbade JoaõCirita, naquelle

tempo Legado Apoftolico
,
que depois confirmou o Papa

Rrr Inno-
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Dia iMnnocencio III. paliando efta Ordem para a Cidade de E-

A ^ ft
TOra no Reynado deIRcy Dom Sancho I. Depois paflou

'para a Villa de Aviz , que lhe deu o nome , e à mefma

Villa, por fe verem duas águias no fitio cm que fe fun-

dou o fea Caftcllo, e Convento em 1213. Tem os Caval-

leiros defta efclarccida Ordem quarenta e oito rendozaf

Comendas
,
por habito , e venera huma Cruz verde corri

quatro fljres de Liz.

iii.

JOaõ Pinto Ribeiro, natural de Lisboa, Jurifcon falto

de grande nome: Efcreveo dous tomos, hum fobre a

Ordennçãõ , cjue depois, dizem, fe imprimio em no-

me de outro Author: Outro fobre as Rimas de Camoens,

que também fe perdeo com grande magoa dos curiofos,

pelas noticias
,
que corriaô de fer obra excellente , e cheya

de vaftiílima erudição. Deve-lhc muito Portugal
,
porque

concorreo com íingular induftria, e drftreza em unir, c

animar os Fidalgos, que acclamaraõ a EiRey Dom Joaõ

IV. e em difpor o animo do meímo Rty para aceitar a

Coroa , e efte fazia delle tanta eftimaçaõ
, que lhe par-

ticipava todos os feus fegredos, e com o feu confelho re-

gulava as fuás operaçoens. Morreo em Lisboa neftc dia,

anno de 1640.

DECT-
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Dia 12.

DECIMO SEGUNDO DE AGOSTO.

I. Oí Samos Graciliano, e FeliciJJima MM.
II. Naftc o Senhor Dom Jorge , Duque âe Coimbra.

III. C^íga <z Unhoa a Rainha Dona Maria Sofia,

i.

M Alcácer do Sal , Cidade illuítre no tem-

po da antiga Luíitaoia , o gloriofo martírio

dos Santos Graciliano , e Feliciíííma
,

que

pelo» annos de z6o. imperando Cláudio, fo-

rao prezos , e atormentados pela Fè : Obrou
Graciliano grandes maravilhas no Cárcere , dando vifta a

cegos, e vida a mortos : Eorão ambos degolados, e co«

roados nefte dia com a gloria do martírio. Pouco depois

aparecerão refplandecentes , e alegres a feus pays , e os

perfuadirão a que foíTem Chriftaos, e recebe ííem o Bau-

tifmo , como fizeraõ , acabando perfeitos Catholicos , e

Santos Confcííores, na mefma Cidade, a qual, pofto que

nos Martirologios , fe chama Falaria, fe deve ler Salaria,

que efte era o nome de Alcácer do Sal naquelle tempo.

ii.

NO mefmo dia , anno de 148 1. nafceo na Villa de

Abrantes o Senhor Dom Jorge , filho de ElRey D*

Joaõ II. que o houve fendo Príncipe , e de Dona Anna
de Mendoça, filha de Nuno Furtado de Mendoça , e de

Dona Leonor da Sylva
}

Era Dona Anna das primeiras

Nobrezas de Portugal, e ElRey fez delia tanta eftimaçaõ,

que por feu refpeito erigio o nobiliííimo Mofteiro de San-

tos o Novo, da Ordem Militar de Santiago, e a nomeou
Comendadeira perpetua , onde acabou a vida era virtuo-

íos exercícios j e a feu filho teve grandes dezejos, e in-

tentos de o nomear fucceííor do Reyno , mas pelo não

Rrr ij tirar
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Dia 12. tirar a quem por direito pertencia, o nomeou Duque de

^e Coimbra ; e EIRey Dom Manoel
,
que fuccedeo na Co-

1 "2o roa, o tratou como a filho, e fobrc lhe confirmar o mef-

mò titulo , e fenhorio daquella Cidade, fhe deu os Mef-

trados das Ordens de Santiago, e Aviz, e outras muitas

rendas , e preheminencias
,

que íeu Pay lhe naõ daria

mais a naõ dar-lhe a Coroa como pertendera- e ocazou

com Dona Beatriz de Vilhena , filha de Dom Álvaro , ir-

mão do Daque de Bargança Dom Fernando 11. e lhe fez

as vodas com tanta grandeza, difpendio, e aparato, co-

mo fe foífem feus filhos próprios ; Os quaes foraõ Pays do

primeiro Duque de Aveiro Dom Joaõ de Alencaítio. Te-

ve o Senhor Dom Jorge real prczença , e foi muito libe-

ral. Mandando dar fincotnta cruzados a hum lavrador,

lhos foi moftrar o Veador, dizendo, ora veja Voífa Ex-

cellencia
,
que dinheiro he íincoenta cruzados para dar à

hum tal homem , a quem baftavaõ dous ? e refpondeo ,•

E taõ pequeno vulto fazem fincoenta cruzado* \ Ora dai-lhe

ouros fincoenta mais. Vagando huma Comenda de hum
criado íeu , lhe diííe outro, que a não deíTe ao fiiho do

morto , mas ao Duque de Aveiro feu filho ,• refpondeo:

Pnnctpe pôde viverfemfilhos , mas naõ fem criados. Tam-
bém dizia: Ghie o Príncipe podia negar a mercê , mas nao

a alegria do rojh. Pedindo-lhe hum criado certa mercê , e

allegando
,
que a mefma fizera a outro , naõ fendo de.

unto ferviço; refpondeo, Se lha fiz , logo me arrependi.

Replicou o criado , pois foça-ma Voffa Excellencia , ear-4

ourependa-fe logo, e o Senhor Dom. Jorge refpondeo: S)

contente. Foi celebrada efta repofta ;
porque antes fe ar-

rependa o Príncipe deter feito a mercê, do que de na5

fazella. Hindo Dom Pedro Maícarenhas por Embaxador

a Roma, pedio a ElRey Dom Joaõ 1 111 que houveífe do
Senhor Dom Jorge , como Meihe da Ordem de Santiago

,

huma Comenda
,
que vagara , e rendia naquelle tempo

mais de finco contos, para íeu filho Dom Fernam Mar-
tins Mafcarenhas

y
e como o Senhor Dom Jorge lha naiS

dcíTe, obteve-a o Embaxador em Roma por Breve do Pa-

pa. Sobre a qual graça houve litigio , e fe deu lentcnça

pelo Senhor Dom Jorge j
porém no mefmo dia

,
que íe

deu
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deu a fentença , mandou paífar portaria da mefma Co- Dia *2.

menda a Dom Fernarn Martins Mafcarenhas , mandan-. ^,

do dizer a fea Pay Dom Pedro Mafcarenhas
,
que naõ

°°

quizcra neíletafo mais, qne moftrar,que Ih? podia fazer

mercê. Sabendo, que EIRey Dom Joaõ 111. para o vifi-

tar em hama enfermidade, o propuzera em Confeího;

rcfentio fe de o fazer aflim j e quando EIRey entrou cm
fua cafa , fe poz a ver jogar o Xadrez , e perguntando-

Ihe fciRey como Ce fentia, e fe goftava de ver jogar aqnel-

le
j
.)g-i ? Refpondeo , tanto Jenhor

,
que EIRey

%
Pay de

Voffa Magejlade , algumas vezes , que me v/o doente
,
]e pu-

nha a jogar perante mim fi por me dar gojio. Em idade de

fetenu annos pertendeo com grande ardor, e verdura,

cazar fegunda vez com Dona Maria Manoel , Dama da

Rainha t que tinha de idade dezafeis annos , e naõ obf-

tante a contradição de feus filhos, Dom Joaõ, Duque de

Aveiro, e Dom Jayme ,Bifpo de Ceuta , celebrou com a

Dama, em cafa , e na prezença de íua mãy , efponfaes

com eferitos matrimoniacs; porém EIRey naõ confentio,

que tiveíTe eíFcito o cazamento $ c ficou a moça com a

íua Primavera , e o velho com o feu Inverno fem Pri-

mavera. No anno
,
que naõ fabemos , nem o dia , em

que morreo o Senhor Dom Jorge, foi prezo hum Medi-

co Judeo de Setuval, o qual confeílou no depoimento das

culpas, que fe lhe leraõ, que matara com purgas ?o mef-

mo Senhor , e ao famofo Pregador Frey Joaõ de Ceuta.

Jaz fepultado o Senhor Dom Jorge na Capclla mor do

Convento de Palmella da Ordem de Santiago.

iii.

NEfte dia, anno de 1687. pouco depois de meyo dia,

deu fundo defronte de Lisboa a Armada lnglcza,

que conduzia a Sereniííima Princeza Maria Sofia llabel,

nova Rainha de Portugal. Havia Sua Mageftade partido

de HciJeibrg nos princípios de Julho , razendo jornada

pelo Rhim , em cuja dilatada carreira comprimentaraô a

Sua Mageftade com todas as demonftraçoens de aplauzo,

,
e veneração, os Magiílrados, e Governadores das Cida-

des.
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Dia iz.des , e Fortalezas , fltaadas em grande numero , em hu-

de ma, eontra margem daquelle famofiflimo Rio -, E o meí-
'

' mofizeraõ, por léus Eoviados , os Príncipes , e Potencias

dominantes nas terras circunvizinhas
;
Quaes foraõ os Ar-

cebifpos Eleitores de Moguncia, deTreviris, de Colónia,

e o Bifpo de Vormes, Príncipe do Império, EIRey Carlos

II. de Hefpanha, o Príncipe de Orange GuiJhelmo , de-

pois Rey de Inglaterra, os Eftados Geracs das Províncias

Unidas : e com efpeciaes Deputados , a de Oianda. Em
Briila fe embarcou Soa Mageftade na Armada Ingleza , ò'A-

tinada para feu tranfportc, pelaoíficioía , Real generalida-

de dejacoboll. Rey daGram Bertanha^ O qual por car-

ta, e de palavra mandou dar com arTeótuozas cxpreííoens

os parabéns a Sua Mageftade de feus felices defpczorios,

oferecendo aquella Armada à lua Ordem ; Era General

delia o Duque de Grsfcon, filho delRey Carlos II com cjuim

vinha o Príncipe Filtre Gemes , filho dejaecho , entaõ

reynantc, e grande numero de Inglezes illuítrcs. Arribou

a Armada a Plemuth
,

porto de Inglaterra , e dalli , com
feiiciííima viagem de oito dias , chegou nefte (como diííe-

mos ] a Lisboa j A qual no mefmo ponto fe vio inteira-

mente banhada de incomparável alegria , e o Tejo ceber-

to de outra Cidade nadanie
,
que tal fe reprefentava a in-

finita copia de embarcaçoens de diferentes genens, cm
que concorreo a nobreza , e povo daquella in menia po-

voação. Os Canhoens dos navios , e Fortalezas, os Sinos

dos Conventos , e Parroquias , os clarins , trorcbttas, e

charamelas , e todos os outros inftrumentos bélicos , t mu»

zicos, as bandeiras j c galhardetes , as ricas galas , e li-

brés, os entalhados, e dourados, as pinturas, e arma*

çoens , tudo repartido nas peííoas, e lugares compeientes,

alvoraçava© juftamente os ânimos, alegravaõ oscoraçoens,

e folpendiaõ os entendimentos. Pelas três da tarde íe em-

barcou EIRey em hum Bargantim de riquiííima fabrica, e

precioll (limos adornos , acompanhado dos Ofíkiacs da Ca

-

za , Prezdentes dos Tiibunaes, e mais peííoas, qne cof-

tumaõ acompanhar os Rtys em femelhantes funçotns.

Precediaõ ao Bargantim Real outros vinte e quatro, cníto-

iarrunte pintados, e adereíTados de toldos de liças telas, e

íedas
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fedas differentcs , com grande numeroi de remeiros luzida-P1* %?£

mente veftidos % em que hiaô os Grandes , e Senhores A ^,

principaes da Corte. Chegou ElRey à Capitania , e ao fa- •

h?r do Barganxim lhe deu a mão o General Grafcon-

Achava-fe alli para o mefmo efFeito o Conde da Ericeira,

Dom Luiz de Menez.s ,. a quem tocava pela preeminência

do cargo , que exercia , de Vedor da fazenda da repa' tiç jõ

dai Armadas : ERey , com bem advertida , e difaeta

promptidaõ deu a mão aos dous, declarando
j
que a am-

bos a dava, e aílim fatisfez ao mefmo tempo à eftimaçaõ

do VaíTallo , e ao agazalho do holpede. Entrou na Carne*

ra , ond- eftava a Rainha, e fe aviltarão osdous Atiguftif-

fimos Confortes com reciproca fatistaçaõ de ambos. Vol-

tarão fem dilação com o me imo pompozo app.uato entre

repetidas falvas das Armadas Britânica, e Portogueza, que

também eftava ancorada no Rio. Dezembarcaraõ as Ma-
geftades em hum foberbo, e fumptuoío Pórtico, que fe ha-

via levantado na Ponte da caza da índia , c defde atli até

a Capella Real
J
tudo fc via coberto , e ornado de exccllen-

tiííimas pinturas , e riquiífímâs armaçoens. Na Capella re-

ceberão as bênçãos nupciaes da mão de Luiz de Souza,

Arcebifpo de Lisboa, Capellaõ mòr ; E ultimamente fe re-

colherão com a mefma pompa a Palácio.

DECI-
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DECIMO TERCEIRO DE AGOSTO.

I. Vttoria contra os Francezes m Rio de Janeiro,

II. Frey Franctfco da Annunciaçad*

III. André BayaÕ.

IV. Dom Rodngo Lopes de Carvalho*

V. Succe[fo infeltce em Africa.

1. !

10.de
Janeiro»

NIDOS outra vez os Francezes , efcapados

da rota
,
que pelos anrios de 1556. recebe-

rão de Mem de Sà ( como em outro dia re-

ferimos ) e engroíTadoa com hum grande foc-

corro ,
que lhe viera de França , e rruito

mais com huma infinita multidão de Tamoyos
,

pr.zersõ

em graviilima conírernaçaõ aos poucos moradores
,
que

havia por aqueile tempo na Província do Rio de Janeir

ro : Faziaõ-fe os Tamoyos formidáveis, por irar, e ter-

ra; Por terra, innundavaõ os campo*,- Por mar, arma-

rão duzentas Canoas: que era hum poder exctífívo, por-

que cada huma deitas embarc2çoens fe iòrma de hum íó

pào, de taô portentofa grolTura
,

que cavado de huma
io parte , abre hum bojo , capaz de cento e íincoenta ho-

mens, com mais de trinta remeiros por banda, os quaes

remaô, e pelejaõ ao mefmo tempo: Contía tamanho po-

der veio Eftacio de-Sà , fobrinho do Governador Mem
de Sà , e depois de vários encontros , em que os Portu-

guezes fempre levarão a melhor, atacarão eftes a princi-

pal forçados inimigos, em hum íítio, chamado VraíTu-

ruiri; Pendia daquclle fucceíío o domínio da Província,

e cada huma das partes fe empenhou, em comprar a pre-

ço da vida, ou a defença, ou a expugnaçaõ : Travcu-fe

hum formidável conflióto , variando de femblante a for*

tuna por varias vezes
j Jà fe melhoravaõ huns, jà outros,

jà neftes crecia o temor , naquelles a efpcrança , e pelo

contra-
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contrario; Atè que fe terminarão as duvidas, declaran- Dia *$*-

do-fe a vitoria pelos Portuguezes , com inflgne deftroço.
^,

dos inimigos -

}
Foi porém grande a noiía perda

, pela

morte doCapitaõ mor, Eftacio de Sà , Cavalleiío deco-

nhecido valor: Com efta vitoria, fahiraõ daquella Pro-

viocia os Francezes
,
que ficarão vivos , e os Tamoyos

fe reduzirão à íbgeiçaõ antiga.

11.

NEÍle dia, anno de 1720. com ííncoenta e dous de

idade, morreo no Convento de Noífa Senhora da

Graça de Lisboa o Padre Medre Doutor Frey Francifco

da Annuncisçaõ , natura! da Villa de Portel , Rdigiofo

da Ordem dos Eremitas de Santo Agcfttnho , chamado
vulgarmente o Beattnho , Varaõ de notória virtude , e

de reconhecida feiencia , aííim na Theologia efpeculati-

va , e moral, como na miftica , em que era eminente,

de que ddxou tedemunhos em dous tomos imprelTos Vtn+

dietas da virtude, e em outras mais obras. Foi muito ref-

peitado , e confultado em Coimbra
f
ende quaíi fempre

rezidio, por todos os Medres, e Doutores daquella Uni-
verfidade.

iii.

ANdrè Bayaõ , natural de Goa , de Pays Portugue-

zes , formado em Theologia pela Univerfídade de

Coimbra, homem exquiíitamente douto na lingoa Lati-

na, Rethorica , e Poezia : Paííando a Roma, orou mui-

tas vezes com univerfal aplaufo cm prezença dos Sum-
mos Pontifíces, e alTim em muitas Univerlldades de Itá-

lia : Compoz , e imprimio dez volumes elcgantiíTimos

,

dous das luas Oraçoens , outros dous de Ele gias em ver-

ío , e proza : Mais dous de verfos vários , outros dous

de Lógica , Filolofia , e Mathematica , hum de Epifto-

las , e outros das Luziadas de Camoens , traduzidas em
verfo Latino: Faíeceo fummamente eftimado, em Roma,
nede dia, anno de 1639.

Sss IV.



50* ANNO HISTÓRICO
Dia 15.

de YV
Agofto.

x v
'

DOm Rodrigo Lopes de Carvalho , natoral de La-

mego , Doutor em ambos direitos , com fama de

grande Letrado -

y
foi Abbade das Igrejas de Santa Maria de

Alijo, e Saô Pedro de Goaens no Arcebiípado dcBraga t

por aprezentaçaõ delRey Dom Joaõ III. Cónego da Sè

de Évora por data do Cardeal Infante Dom Affonío , a

qaem foi muito aceito, e feu Dezembargador *> Hum dos

quatro Confelhciros ,ou Deputados , que elegeo em 1536.
o primeiro Inquifidor Geral defte Reyno Dom Diogo da

Sylva para ddpachar os negócios do Santo Officio. De-

pois foi Inquiíidor em Coimbra. Depois íegundo Bfpo de

Miranda, onde faieceo nefte dia de 1559. He tiigno de

eterna memoria por fer fundador doCoIkgio Pontifício de

S. Pedro de Coimbra , a que anexou po^Bullas Apoftolicas as

íobreditas duas Igrejas , de que era Abbade, alem de mui-

tos bens patrimoniaes , e íubio a fer hum dos Collegios

mayores que iliuílraõ aquella Univeríidade, e o Oibe li-

terário , Cacholico, e palatino.

v.

Ezejava EIRey Dom Manoel feohorcar toda a Cof-

ta de Africa
,
que faz rofto a Heípanha

,
qne era o

meímo que pôr hum freyo aos Mouros para naõ pode-

rem infcftar com os feus roubos os noífos mares, e terras.

Sobre outros muitos portos, que jà dominava, qiwz levan-

tar huma Fortaleza no rio da Cidade de Mamora , e a

efte fim mandou Dom António de Noronha, ícu Eícri-

vaõ da Puridade
,
que depois foi o primeiro Conde de

Linhares , com huma grande Armada, em que hiaõ mais

de oito mil homens de guerra, e muitos Fidalgos illuítres,

e nobres Cavalleiros. Mas houve taõ pouca ordem na cm-
preza , e forsõ os noííos , nefte dia , taõ poderofamente

rebatidos dos Reys de Fez , c Maquinez , c de infinito

numero de Mouros
,
que finalmente íe retirarão com per-

da de quaíi quatro mil homens , c de muita artelharia, e

muniçoens
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muniçoeos de guerra. Ouvio ElRey efta nova [a mais in-Dia 14.

felice, qae recebeo em fuá vida ] com admirável ferem-. d
^

dade , moftrando no rofto hum animo fuperior a toda a ^° °"

fortuna.

DECIMO QUARTO DE AGOSTO.

I. Fundação da Caza doí Cónegos feculares de Arrayotos,

II. TresladaçaÕ da Congregação do Oratório de Lisboa,

III. A famoza batalha de Aljubarrota,

IV. Morre ElRey Dom JoaÔ I.

1.

ESTE dia, anno de 1717. fe lançon a pri-

meira pedra na igreja da AíTumpçaõ de Noíía

Senhora da Villa de Arrayolos, fetima Caza
dos Cónegos feculares da Congregação de Saõ

Joaõ Evangelifta. Foraõ feos Fundadores Joaô
Garcez, Fidalgo da Caza delRey , e fna mulher Dona Le-
onor de Abreu , dailluftre Caza de Regalados ,e por naõ
terem filhos , dotarão aojuella religiofa Caza de todas fuás

fazendas , e herdades , e jazem fepultados na mefma Igreja.

11.

NO mefmo dia , anno de 16*74. fe mudou a fagrada

Congregação do Oratório de Lisboa do fitio cm
que principiou , como dicemos em outra parte , para a^^j^
Igreja do Efpirito Santo , em que ao prezente fe vé na roa ]ho*

nova de Almada , com mageftofa prociííaõ. Levou o San?

tiflimo Sacramento o Bifpo Capellaõ mòr Luiz de Sonza,

depois Arcebifpo de Lisboa , e Cardeal , acompanhado
de toda aCapella Real em forma de Commonidade, c do
Sereniííimo Principe Dora Pedro , entaõ Regente, e de-

pois Rey II. do nome, e de toda a Nobreza da Corte.No dia

fcguinte efteve o Senhor, expofto , afliftio o Arcebifpo de

Sss ij Lis*
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Dia 14. Lisboa, Dom António de Mendoça , c celebrou pontifical-*

d
^ mente o feu Coadjutor , Dom Fr. Chriftovão de Almeida,

''Bifpo de Martiria. De tarde vizitaraò a Igreja as Peffoa*

Reaes , o Núncio Apoftolico , e tudo fe fez com grande

pompa , e mageftade , devoção , e alegria de toca a Ga-

za Real , onde teve o feu primeiro principio a mefma Con-

gregação.

ih.

ENtramos a referir hum fucceífo dos mais gioriofos,

que enobrecerão , c illuftraraõ no mundo a Naçaõ
Portugneza. Por morte delRey Dom Fernando de Portu-

gal , entrou nas pertençoens da fucccíTaõ deite Reyno
EIRey Dom Joaô I. de Caftella

, pelo direito
,
que fi-

cava a fua mulher a Rainha Dona Beatriz, filha do di-

to Rey defunto. Por e£ta caufa fe fez acclamar Rey de

Portugal na Cidade de Toledo, onde teve grandes preía-

gios do muito, que lhe havia de fer infaufta aquella per-

tençaõ. Naò negavaõ os Portuguezes, que haviaõ jurado

a Rainha D. Beatriz, por herdeira, e fucçeííora do Rey-
no ; mas era fem duvida

,
que fora feito efte juramento

em Cortes, debaxo dí certas condiçoens juftas, e necef-;

farias ao bem commum , as quaes o mefmo Rey também*

jurara , e agora rompia , lera attençaõ a outro algum

rclpeito mais, que a tomar poííe do Reyno , fiado no leu

poder. Seguiaõ a mefma vo7 muitos Portuguezei , e mui-

tos delles da primeira calidade, ou, porque alli felhe repre-

lentava mais cerca ajuftiça, ou os feus intereííes mai^ cer-

tos. O reftante da Naçaõ ( em que entrava a mayor par-

te dos Prelados, grande par 1 nobreza, e geraimen^

te o povo todo) naõfofria, EIRey de: Caftella os qui-

zeíTe dominar à força de arrr executando ( como fazia)

horríveis crueldades; Eftava ftas caufas nomeado De-

fenfor do Reyno Dom Joaô, ?ftre de Aviz , Príncipe

de Tangue Real , e havia reb ) por muitas vezes com
çftremado valor as invaíioens Caftelhanos , e concor-

ria© nelle tantas rezoens ( fup o o eftado prezente
)
pa-

ra a fucceííaô do Reyno, que congregado cm Cortes,

o acclamoo Rey era Coimbra, ervando-fe, porem, a

ultima
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ultima decizaô de taõ grande pleito , para o dnvidczoDfa 14.

tranze de huma batalha. Abalou elle da Villa de Abran- de

tes em demanda dos Caftelhanos
,
que já andavaõ dentro ASolto*

em Portugal , efacccdeo, que pondo-íe a cavallo ,fe lhe

quebrou o loro de hum dos eftribos , e vendo
,
que oscir-

cunftantes davaõ íinaes de trifteza , como tendo o fucceíTo

por agouro, lhe diíTe com igual alegria, e promptidaõ:

Calai- vos
,
que ajfím como me naõ aguardao os toros , tam~

bem mv naõ baõ de aguardar os Cajielhanos, Chegou , em
fim, efVe memorável dia, e nelle já fobre a tarde, fe a-

viflaraõ os dous exércitos no campo de Aljubarrota , em
huma dilatadiffima planície , fem as ventagens de íitios,

com que os Elcritores Caftelhanos quizeraõ deículpar a

fua infellicidadc , e efearecer a noíía gloria. Conftava o

exercito inimigo de oito mil cavallos , e vinte e três mil

infantes. O norTo de mil , e fete centos cavallos, e quatro mil,

e oito centos infantes. Acompanhava a EIRey deCaftella 2

flor da nobreza dos Reynos de Caftella , Leaõ, e Navarra,

e muita de França , Galcunha, e Bearne, e muita mais de

Portugal
, porque os principaes fenhores Portuguezes , e

de mayor eftado leguião ( como já diííemos ) aquella facção.

Da noíía parte craõ poucos os nobres, eosfoldados [como
acabamos de dizer] também poucos, c fobre poucos, mal dií»

ciplinados. Mas tudo fupria o valor incomparável do no-

vo Rey Portuguez , e do feu braço direito o grande Con-
deftavel , Dom Nuno Alvares Pereira. Ambos infiuia5

tao ardentes brios, taõ gcneroíos alentos no feu campo,

que a pezar de tanta defígualdade, já nelle fe efperava com
impaciência o final de fe atacar a batalha. Deípregaraõ-

fe , em fim as bandeiras , foarão temerofimentc as trom-

betas , e tambores, e começarão a pelejar as vanguardas

dos dous exércitos, em particular as alas
,
que eílavão hum

pouco avançadas dos corpos principaes. Governava Ruy
Mendes de *\ oncellos a direita : A tfquerda Antaõ Vaz
de Almada : quclla, fe achava huma bizarra companhia

de luzidos , 1 erofos mancebos , a que elles mefmos derão

o nome ds dos Namorados : Ou porque o amor da Pá-

tria os levo guerra: Ou %
porque nas proezas da guerra

efperavaô jurar os prémios do feu amor ,
por íer nfo

daqu lie
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Dia i4.daquelle bom tempo , precederem para o agrado ; na ef-

* j, timaçaõ das Damas Portuguezas, os que fobreíahiaõ nas

'acçoens militares. Na ala efquerda hiaõ os Toldados cftran-

geiros
,
que havia no exercito

,
poucos , mas efeolhidos,-

E. com elles bom numero de Portuguezes
, para que a emu-

lação fofTe incentivo do valor. Diípararaõ os Caftelhanos

huns certos tiros (começava entaõ o invento fatal da arte-

Ih ária ] mas fazendo mais eftrondo , que dano, fe engro-

çou o combate com todo o poder. Feriaõ-fe ao principio

com fetas , e outras armas de arremeço j Mas logo fe tra-

varão corpo a corpo com as lanças , e quebradas eiras , com
as efpadas , e fachas. Em huns, e outros eraõ grandes os

eftimulos da ira, os dezejos da vingança. Os Caftelhanos

vencidos tantas vezes
,
pertendiaõ recobrar o credito, c

pagarem-fe das afrontas, e perdas, padecidas nas occa-

fioens precedentes. Os Portuguezes tantas vezes invadidos,

ou queriaõ acabar por huma vez com os trabalhos da guer-

ra , ou gozarem fem fobrefalto os frutos da vitoria ; Aquel-

les , afpiravaõ a íer íenhores: Eftes, efeolhiaõ antes per-

derem a vida ,
que a liberdade. Com aobftinaçaõ dos af-

, feófcos correfpondia a fúria , e vehemencia dos golpes : O
fangue corria em rios , a morte nadava em eftragos , a

terra parecia fundir-fe , o Ceo arrninarfe. Carregarão a

efte tempo os Caftelhanos com impreíTaõ taõ vigoroía
,
que

puzeraõ a noíía vanguarda em confuzflõ. Parecia inclinar-

fé a vitoria para aquella parte ; Mas acodindo o nolfo Rey,

e o valeroío Condeílavel com a rezerva , revoluraõ os

Portuguezes fobre os inimigos , com tão furiofo Ímpeto,

que , trocada a forte , e declarada a fortuna a noíTo favor,i

forao os Caftelhanos inteiramente deifcitos, e derrotados,

e poftos em precipitada fugida. EIRey de Caftella ,, ven-

do no deftroço dos feus o íeu perigo, montou a cavallo,

e. em poucas horas fe poz cm Santarém , e não (c dando

alli por feguro , defceo pelo rio em huma barca, e foi refu-

giar-íe na fua Armada, que eftava fobre Lisboa, dnndo
em todo o caminho impacientes demonftraçoens da dor,

que lhe atraveííava o coração. Depois fe coníoiava , di-

zendo , -que naõ devia admtrar-fe de fer vencido , e derro-

tado por taõ pouco* Portuguezes
;

porque era tmpoffivel

que
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que forças algumas baflaffem para alcançar vitoria de hum ^ !* r 4«

pay com [eis , ou fite mtl filhos ao fiu lado. Foi grande da * n

parte contraria o numero dos mortos na batalha , e de-

pois delia no alcance. O Padre Mariana
(
que fempre cí-

creveo deminuindo as noffas coufas , diz que paíliraõ de

dez mil. Nellts entrarão em grande numero os mayores

íenhores de Caftella, que naõ referimos por naõ fahir da

noífa brevidade , e fe acharem nomeados em oonas no-

ticias. No Exercito Portuguez faltarão cento e íincoenca

Toldados ( coufa prodigiofa! ) e entre e!Ks Vafco Martins

de Mello ,
que havia prometido antes da batalha pôr as

mãos em EiRey de CaíUla , e não davidando comprar

pelo preço da vida o d .-zempenho da palavra , o íegoio

com tanta rtzoluçaõ, que, junto delle foi conhecido, e

morto. AÍTinaiaraôTe em memoráveis proezas Ruy Men-
des de Vafconceílos , e o feu cfquadraõ dos Namorados,
verificando fe nelles, que o amor , on acha , ou faz vale-

roíos os c-raçoens, que domina. Antaõ Valques da Cu-

nha aprezentou a ElKcy o eftendarte Real de Caftella.

O Arcebiípo de Braga Dom Lourenço, que pelo Cara»

£r.er , e reputação da íua peíToa acreditava a jufriça das

armas Portuguczas , a defendeo agora à efpada com ac-

çoens iníigm-s. O grande Condeftavel , como rayo da

guerra , difeorria a toda a parte , e fazendo mayor ef-

trago , onde achava mayor reziílencia, confeguio nefte

dia immortal nome. EIRey obrando maravilha 1
? , fe co-

roou também de gloria immortal , e f z
,

que agora ,

chorando, o confeçaífem Rey de Portugal aqueiles mef«

mos
,
que pouco antes , rindo , lhe chamavão Rcy de

Aviz. Efta foi em fumma , a cdcbradiííima batalha de

Aljubarrota, afíim chamada, por fueceder junto a huma
povoação defte nome. Foi a mayor

,
que vio Hefpanha

entre Príncipes Chriftãos, pelo pouco tempo, que durou

(naô paííou de meya hora o mayor ardor do confli&o )

;

pela dcíigualdade do poder; pelo grande numero de pc(-

foas ilíuííres
,
que nrlla morrerão -

y
pelos riquiííimos def-

pojos, que colherão os Portuguezes , em que entrou a

recamrra delRey de Caílella ,• por ferem o$ Gcnera 1"* do

Exercito vencedor dous mancebos de poucos annos ( EI-

Rey
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Dia 14. Rey de vinte c féis , o Condeftavel de vinte e quatro

)
*k contra Capitaens , muito antigos , e experimentados $ É
^° °'fobre tudo

,
porque efta batalha , fui a ultima íeottnça

no grande litigio de dous Reynos
,
que oh Caítcihanos

intentavaõ dominar, c os Portuguezes defender.

IV.

DOm Joaõ I. do nome, X. na ferie dos Reys Por-

tuguezes,, a quem por fuás altas , e Angulares par-

tes
, generofrs , e eíclarecidas acçoens chamarão Da Boa

Memorta. Nafceo muy remoto da fucccííaõ da Coroa
$

mas os fucceííos daquelle tempo armarão as coulas tanto

a feu favor
,
que da curta esfera , e fortuna de Meftre

de Aviz, paíTou ditolamente á fuprema dignidade de Rey;

e o foi fdicifíimo em paz, e cm guerra, a pezar de po-

d roíos inimigos. Por morte dei Rey Dom Fernando , leu

meyo irmão , ficou o Reyno cortado em diff rentes , e tur-

bulentas Lcçoens
;
porque huns f-guiaõ as partes da In-

fante Dona Brites, filha do Rey defunto, e mulher dd-

Rey Dom Joaõ i. de Caftella; Outros, as do Infante D.

Joaõ, fi'ho delRey Dom Pedro I. e de Dona Ignez de

Caftro • Outros
,
principalmente os populares , queriaõ

arrogar a fi a eleição de Rey; e dtíles era bem vifto , e

amado o Mc-ftre de Aviz ; e elle fe Jhe procurava iníi-

nuar por todos os modos , em que podiaõ ter emprego
o feu valor, e induftria. Vagava por todo o Reyno a ef-

candalofa voz , de que a Rainha viuva , Dona Leonor pro-

íeguia com o Conde Joaõ Fernandes Andeiro no trdto in-

decente , de que jà fora notada em vida delRey íeo ma-

rido. Entendeo .o Meftre de Aviz
,
que tirando a vida

ao Conde confeguiria dous maravilhofos cíftitos , quaes

eraõ , vingar a infâmia
, que o Palácio Real padecia, e

frzer cada vez mayor , e mais favorável aos íeus interef-

fes, a aura popular, que jà lograva cm grande parte. Em
nada o enganou o penfamento. Matou ao Conde a pu-

nhaladas
,

quafi aos olhos da Rainha , e feguio-fe huma
taõ geral aceitarão nos moradores de Lisboa para com a

fua peíToa
,
que por pouco o não acclamaiao Rey. En-

trou
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troa pouco depois o de Caftella cm Portugal com pode- Dia 14.

rofo Exercito , c chegou a por-fe fobre Lisboa, onde já. „

achou o Meftre de Aviz acclamado Defenfor do Reyno, °

o qual , cm confequencia daquella nomeação , defendco

a Cidade com eftupendo valor ,• pofto
,
que naô baila-

ria a levar a emprcza ao fim , fe o açoute de hum atro-

ciilimo contagio não facudira àos Caftelhanos tao furio-

famente ,
que os fez retirar a toda a preça com exceífivo

eftrago das fuás tropas , em que entrarão muitas perfona-

gens da primeira grandeza.

Os aplauzos inexplicáveis, que confeguio por efte

íucccffo o hzerão entrar em mais elevadas idéas. Acreeeo

achar-fe prezo em Caftella por ordem daquclle Rey o In-

fante Dom Joaõ , e por confequencia impedido pára a

pertenção da Coroa. A efte motivo da compaixão dos po-

vos, fe ajuntava o do temor da vingança, que o mefmo
Rey ameaçava fobre os que lhe havião reziftido. O que

todo concorreo para a lua difgraça , e para a felicidade

do Meftre de Aviz; O qual acclamado Rey em Coimbra,

ajuntando hum pequeno poder, fe rezolveo com elle a

dar batalha ao inimigo , na confideraçaõ de que fe via re-

duzido a hum de dous extremos, ou Reynar , confeguin-

do a vitoria , ou perdendo-a , perder juntamente a vida

com a Coroa. Eraõ numerofillimas as tropas inimigas

;

mas prevalecendo o vator fóbre a multidão , foraõ (como
já diíteraos) rotas, e desbaratadas inteiramente nos campos
de Aljubarrota , onde os Caftelhanos padecerão hum laf-

timoíiílimo eftrago, de que ainda hoje dutão nelles mui-

to vivas a dor , e a memoria. Colherão os Portuguezés

riquiííimos defpojos , dos quaes ainda durão alguns ^en-
tre elles huma caldeira de cftranha corpulência, que fe

vé no Clauftro do Real Moftciro de Alcobaça. Quando
Filippe II. entrou em Portugal , vendo-a alguns Fidal-

gos
,
que o acompanhavão, diíTeraõ

,
que mais bem em-

pregado feria aquelle monte de bronze na fabrica de hum
grande fino. Ao que acodio hum difereto cortezão, com
igual galantaria, e dezenfado , dizendo: Naõ convém,
porque fe fôa tanto fendo caldeira

,
que foarà feita fino?

Se hè tão faladora fem lingoa
,
que lerá com cila í Se-

Tit guio íe
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Dia 14. guio-fe ( como fuccede ) a cfta fentença decifiva , alcan-

àQ
cada no Juizo das armas , o rendimento de todas as For-

talezas, c Praças, que fe mantinhaõ na devoção de Caí*

tellaj e pofto, que efta inííftio muitos annos , com obf-

tinado tezaõ , no empenho da conquiíia de Portugal

,

foraõ tão mal luecedidas as fuás diligencias , que além

de outros confli&os de menor nome , perderão mais os

Caftelhanos as três famofas batalhas , chamadas , de Tran-
cofo , de Valverde , e dos Atoleiros , e os Portuguezes

pafTaraõ do temor de Conquiftados ao orgulho deCon-
quiftadores, e com erTeito renderão as Cidades Tui,e Ba-

dajoz, ambas chaves principaes, huma do Reyno de Ga-
liza , outra do de Caftella ; e por vezes entrarão os nof-

fos efquadroens pelo interior de hum, e outro paiz» ren-

dendo , e aííolando muitas Praças , e Fortalezas , e fa-

zendo iguaes hoftilidades às que Portugal padecera nas en-

tradas , que os Caftelhanos haviaõ feito no mefmo Rey.
no. Allím vieraõ a trocar-fe as íortes ; e os que

,
pouco

antes, defprezavaõ as noíías armas , paííaraõ a teme-las,

com horror taõ medrofo ,
que tiverão a noíTa paz pela

fua mayor felicidade , como meyo único da fua íeguran-

ça, e quietação; e vieraõ a reconhecer , muito a pezar

da fua imprudente jactância
,
que era verdadeiro , e invi-

éto Rey de Portugal , aquelle , a quem elles atclli cha-

mavaõ por ludibrio Rey de Aviz.

Era EIRey fempre o primeiro nos mayores perigos:

Como General ordenava os eíquadroeni , como foldado

pelejava na tefta delles. Na batalha de Aljubarrota obt ou

por fua peííoa proezas inauditas. Combatendo-fe corpo

a corpo com os inimigos, houve quem lhe pegou da ma-
ça, e por pouco naõ lha arrancou da mão , e quaíi o te-

ve oprimido -

y
mas o feu valor , tirando novos esforços,

do mefmo aperto, o livrou daquelle com movte do inva-

zor , e de outros muitos
,
que quaíi igualarão o numero

dos feus golpes. Conferva-fe ainda hoje no Real Conven-

to da Batalha a mefma maça, com que naquella pelejou,

e venceo ; e fe vè
,
que lhe faõ muy deíiguaes as torças

do braço
, que neftes tempos íe preza de mais forte : e

eraõ taes as ddlley
,
que manejava aquelle grande pezo,

como arma vulgar. Na-
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Naquelle, e em todos os outros cafos militares , era D,a *4*

que fe achou
(
que foraõ muitos ) ajudou fempre o valor

A ^
com a devoção, recorrendo com votos ao Ceo, que cof-

™

tumava fatisfazer com fumma piedade , e gencroia mag-
nificência : Obra he Tua a erecção da íumptuoia Igreja da

Iníignc Collegiada de Guimaraens , que enriqueceo com
precioíiííimas joyas , d fpojos da vitoria de Aljubarrota.

Por occafiaõ da raefma , erigio o nobiliífimo Templo,

a

que chamaó da Batalha , de que em outro Jugai tratamos*

Edificou o Mofteiro de Penha Longa , e o celebre da

Carnota. Obra fua faõ os Palácios de Lisboa, de Santa-

rém, de Cintra, de Almeirim. Incrcduzio em Peitugal,

que fe contaffem os annos pelos doNafcimento de ChnT-
to, deixada a Era de Cezar , de que arèlli fe uíara. Em
feu tempo , e com a fua Rtal protecção, fe fundou nefte

Rcyno a Congregação d<>$ Cónegos Seculares do Evange-

lifta. Alcançou de Bonifácio IX. a erecção da Cathedral

de Lisboa em Metropolitana , lendo acé tntão Biípado , e

todas as Sés de Portugal fez confagrar ao Myílerio da Af«

fumpçaó da Senhora.

Foi o primeiro Príncipe
, que íahio de Hefpánha de-

pois de recuperada do poder dos Mouros , a fazer-lhc guer* , *

ra em Africa, e conquiftou ( como em outra parte di-mez.

zemos) a famoíiííima Cidade de Ceuta com gloria immor-
tal do nome Chriftão , e feu. Era taõ oppoílo aos da*

quella barbara nação , que quando íc vio nos mayores

apertos , e rifeos de perder com as efperanças da Coroa

a vida , ou a liberdade , fendo convidado com grandes

inftancias pelo.Rey Mouro de Granada , para que liga-

dos ambos, com certas condiçoens úteis a Portugal , fizef-

íem guerra a Caftella, nunca quiz admitir tal projecto,

e fociedade , antepondo com piedoía rezoluçaô os crédi-

tos da Fé a todos os intercífes da peífoa, c da Republica.

Amou com grande ternura aos feus VaíTaiios , c

com a meíma foi amado deites. Eílando doente certo illuftre

Cavalheiro o foi vifitar empeíToa,e vendo, que naõ que-

ria tomar hum medicamento afearofo^ bebeo FJRey em
fua prezença parte delle

,
para o animar com efte exem-

plo, verdadeiramente raro , e fobre toda a exageração he-

Ttr ij roico.
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Dia 14. roico* No méyo de taõ efclarecidas prendas, de taõ glo*

A n rioías acçaens, fl&o faltou huma nuvem , ou nota, que

'cm parte lhas efcureceo , e desluftrou. Moftiou-fe menos

agradecido, depois de fer Rey, aos que concorrerão para

o fer: Quando rlu&uava no tempeftuoío mar da» guerras

precedentes , deu muito , e prometeo muito mais : Depois

,

que feguramente empenhou o Cetro , efquecco fe das pro-

metas, e tirou a muitos o que lhe havia dado. Por efta cau-

ta cfteve o grande Condeftavel,D Nono Alvares Pereira, cm
termos de íe defnatnralizar doReyno, qae feria hum dos

cafos mais feyos
,
que fe lem nas hiftorias. Não havia

quem ignoraíTfe
,
quanto era devedor EIRty ao Condtfta-

vel , e que o feu valor , rezoluçaó , conftancia
,
prudên-

cia , fidelidade lhe haviao pofto , e aífegurado a Coroa,

e não havia quem não arguiífc , como abfutdo indelculpa-

vel, intentar EIRey revogar as mercês
,
que fiztraa hum

. heroe , cujo braço havia fido o inftrumento principal da

fua exaltação ao trono. O grande efcandalo, que todo o

Reyno concebeo por efta caufa , e as juftas , e gtavts quei-

xas fucraõ, que EIRey tomaífe para com ellc mais tem-

perada rezolução. Porém com onteos nobres Cavalleiroi

fe houve tão rigorofamente nefta parte
,
que muitos íe

paífaraõ de Portugal a Caftella , fendo os de roaynr neme
Martim Vafques da Cunha, e feu irmão Lopo Vaíques da

Cunha, João Fernandes Pacheco , Egas Coelho, João AfFon-

fo Pimentel fenhor de Bargança ,e outros que lâ foião pro»

genitores dos Condci de Valença , e de Vrena , dos Duques

de Oííuna, e Najara, dos Condes de Buendia , fenhores

dâ Cafa de Pinto , c Marquezes de Falfes , dos Senhores

de Belmonte , Marquezes deViilena, e Duques ^de Efcalo-

na, dos fenhores de Montalvão, dos Condes Benavente.

Vio-fe em feu Reynado huma nova evidente confirma-

ç 10 diquelle taõ decantado axioma, de que os vaííallos cof-

tumão feguir em tudo os génios , e exemplos dos Reys,

No tempo de feu predeceífor fe provou com experiência,

que hum fraco Rey faz fraca a forte gente. No feu tem»
po pelo contrario , a mefma gente , que íe havia feito

,

ou moftrado fraca, fe fez forte , e valente à vifta do va-

lor delRey , em que foi infigne , c fingular ftm contro-

versa.
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veVtfa. E naõ fó fe fízeraõ famofos era armas muitos Ca- Dia l 4*

valleiros illuílres por geração [ dos quaes fazemos memo-. ®,

rias nos dias a que pertencera ] fe naõ que a gente vul-

gar
, e de esfera inferior , andava taõ arrogante , e di (te-

mida
,
que tinha em pouco a quaesquer inimigos

, por

mais
, que excedcíTem no numero , e caiidade , tfpeci-

âlmente aos Caftclhanos -

y
em defprezo dos quaes , nas

campas, ou pedras fepulchraes de alguns foldados Portu-

guezes
,
que fe achaõ junto da Villa de Chaves , fe lera

infcripçoens valentes , e galantes
y

e também na carta
,

que pouco depois da batalha de A ! jubarrota efereveo o Ar-

cebifpode Biaga, D. Lourenço ao nbbadc de Alcobaça , on-

de fe conferva j cujas copias não damos aqui
,
pelo nâo per-

mitir a noíía abreviatura ,e fe podem ver nos livros da nclTa

hiíloria Portugueza.

Ztlou com fumma vigilância a gravidade , e honeftidade

de Palácio. Soube, que hum íeu moço da Guarda roupa trata*

vade amores a huma Dama da Rainha , e parenta du mefmo
Rey : Admocílou o em particular , e com particular benevo-

lência, porque lhe era muito aceito por fuás boas partes.Na-

da valeo efte íaace avifo , antes creceo com a prohibiçaõ o
ãppctite : Foi achado no quarto, onde a Dima vivia, elogo

ElRey o mandou levar prt zo à Cadeya publica, e fugindo no
caminho , íe acolheoà Igreja de Santo Eloy. Achoucfta no-

ticia aEiRey veílidoem roupas interiores,e aííim corno eira-

va, veyo em peífoa tirallo da Igreja , e fem attcndci a que af-

íírmava eftar cazado com a Dama (o que tfta naõ nega-

va ) o fez queimar na praça do Rocio, e mandou, que a

Dama fahifle logo do Paço, e que lhe naõ queria mayor
caíligo, que a publicidade da fua infâmia;, e vileza.

Paffando jà ElRey de íctenta annos, com<ç<iraõ os acha-

ques, e entre elles o mayor de todos, e fem remédio, qual he

a longa idade , a da/ -lhe a triíte noticia , que a morte

ie lhe vinha chegando. Sahio de Lisboa para Alcochete

por ver fe com a mudança dos ares recebia algum bene-

ficio, mas vendo, que crecia o mal voltou para a raef-

ma Cidade : Que , em fim, naõ cabia tamanha ruina em
menor theatro. Fez-fe levar à Igreja Cathedral , onde

venerou com enternecidos afFectos o corpo do invicto

Mar-
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D» 14. Mártir Sao Vicente, e contribuio com huma tal quantia

- n de dinheiro , qual bailava , a juizo dos arquitetos , para

'a obra da Capella mòr daquelle iníígnc Templo. Pouco

antes de morrer, vendo que tinha a barba muy crecida
,

e defcompofta , a mandou cortar, e compor, legundo a

policia, e uzo daqnclles tempos , dizendo : que o rcfto

do Rey fó na vida era bem, que fe moftraííe horrível, e

medonho aos inimigos -

y
Porem, que na vida, e na mor-

te, fe devia moftrar icmpre aos ViíTallos agradável, c be-

nigno. Padecia o Sol hum grande Ecliple ,
quando ie

eclipfou a vida deite grande Rey , Sol verdadeiramente

luzidiflímo da Naçaõ Portugueza
,
que entre osíeu&Reys

o venera, e admira, como a hum dos m^is excellentes,

e famofos na paz , e na guerra, e em todas as partes , e

virtudes
,
que conflituem hum perfeito, e gcneiofo Prín-

cipe. Morreo nefte dia , anno de 1433. com ^'tcnca e

íeis de idade , e de Reynado quarenta c oito. Foi depois

tado feu corpo com lagrimas univerfaes na Capella mòr
daCathedral deLnboa, donde foi tresladado com pom-
pa mageftofa, e nova em a&o fúnebre, e cm carro tri-

unfal , ao Real Mofteiro da Batalha , onde no anno íe-

guinte de 1434» também, nefte dia, foi íepultado com fua

mulher a Rainha Dona Filippa naquelles famofos fepul-

chros. Foi filho dei Rey Dom Pedro, também primeiro do

nome, e de Thereza Lourenço. Cazou com a Rainha

Dona Filippa dos Duques de Lencaftro, dos Reys de In-

glaterra , como dizemos em outras partes. Teve filhos

legítimos Dona Branca, que morreo menina j Dom Aí-

fonfo,que morreo de dez annos j Dom Duarte ícu fucccf-

for ; Dom Pedro , Duque de Coimbra , e Regente do

Reyno ; Dom Henrique, Duque de Vizeu , e Nleftre da

Ordem de Chrifto j Dona lfabeí , Condiça de Flandres, e

Duqueza de Borgonha; Dom ]oaõ,Meftre da Ordem de

Santiago , Condeftavel de Portugal , c Duque de Bar-

gança j O Infante Santo Dom Fernando , Meftre de Or-
dem de Aviz. Teve illigitimos a Dom Afronta , Conde
de Barcellos , e primeiro Duqoe de Bargança , c Dona
Beatriz, que cazou com o Conde de Arondel, dos Prín-

cipes do íangue Real de Inglaterra.

DECI-
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Dia 15.

DECIMO QUINTO DE AGOSTO.

I. Inftitue Saõ Damazo Papa a Fejia da Affumpçao de Nojfa

Senhora.

II. Nafce Santo António de Lisboa.

III. Tem principio em Lisboa a Irmandade da Mizericordia.

IV. Dom Qafpar de Santa Maria , primeiro Arcebifpo de

Goa.

V. Juraõ os Portuguezes ao Infante Dom Sancho por fuç~>

cejfor do Reyno*

VI. Coroação delRey Dom Duarte.

Vil. Maravilha rara no Oriente,

VIII. Rejlauraçaõ de Angola.

IX. EIRey Dom Affbnjo V. arma Cavalleiro a/eu irmão o

Infante Dom Fernando.

X. Conquifa glortofamente Dom Paulo de Lima a Cidade,

e Fortaleza de for, •

XI. Chega Fernam Peres de Andrada ao Império da China.

XII. Parte terceira vez para Africa EIRey Dom Affonfo tf.

XIII. Entra , e deftroe Dom Francifco de Almeida a Ctda-

de de Bombaça.

XIV. Dezembargador Diogo Guerreiro^

1.

ESTE plauzivcí dia , em fefta feira , às três

horas da tarde , anno 49. doNafcimentodc
Chrifto , com fetenta , on fetenta c doas annos

de idade , menos vinte e féis dias , fegundo di-

verías opinioens, fubio, milagrofamentc re-

íufcitada, a Virgem Maria Mãy de Deos nos braços de
Noíío Senho* Jelu Chrifto , (cu amado Filho , ao mais alto

do lmpirio; cujas fuaviííiínas memorias de triunfo taõ glo-

riofo , celebrado com immenfa grandeza, e mageftade,
fcfteja nefte dia a Igreja Catholica. Mas qual foi o Sum-
mo Pontífice

>
que na mefma Igreja, infticuhio , e deu

princi-
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Dia 15. principio a efta grande celebridade ? Foi hum Portoguez,

* ,. Saõ Damazo no anno de Chrifto de 36*4. EIRey D. Joaõ
^ '1. do nome em Portugal angmentou o mefmo culto nefte

Reyno, fazendo dedicar as Igrejas Cathedraes à gloriofa

Aííumpçaõ d^ Auguftiílíma Senhora.

11.

NO anno de 1195. nefíe ditofodia, governando a Bar-

ca de Saõ. Pedro, Celeftino III. o Império do Oriente

Izacio Angelo, o do Occidente Henrique V. e o Reyno
de Portugal Dom Sancho I. nafceo em Lisboa, famofiíTi-

ma Capital do mefmo Reyno , o glorioíb, e portentoíb

Santo António. Foraõ feus Pays, Martim deBulhoens, e

Dona Thereza Taveira , ambos de clariííima nobreza , e

de eftremada virtude. Viviaõ junro da Igreja Cathedral

de Lisboa, em cazas , que vemos convertidas em hum ace-

adiífimo Templo , fabrica moderna dos Reys Dom Joaõ

II. e Dom Manoel, como fe vè no letreiro, que corre no
arco da porta principal, cujas letras, por ferem cortadas

com artificio em pedaços de ramos, e outras figuras alhe-

yas daefcritura, naõ faõ muiro conhecidas, formão eftas

palavras: Joannes II, Rmmanuel I, Reges hoc opus conflru-

xerunt. He Igreja do Padroado Real, izenta do Ordinário

por privilegio da Santa Sé Apoftolica , adminiftiada pelo

Senado da Camera. He hoje raõ rica , taõ perfeita , tão

aceada ,tao viílofa , c tão bem fei vida
,
que faz competên-

cia com as melhores de Portugal. Tem para feu ferviço,

e ornato mais de cem mil cruzados de prata lavrada, ái*

zem-fe na mefma Igreja cada anno mais de trinta e duas

mil MiíTas.

iii.

A Irmandade da Mifericordia de Lisboa ( a primeira

que houve em Portugal, e em toda a Chriftandade)

foi inftituida peia Rainha Dona Leonor , mulher dclRey

Dom Joaõ II. no tempo que governava eftes Rcynos na au-

zencia delRey Dom Manoel feu Irmaõ, quando foi a Caf-

tella
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téllà a fer jurado Príncipe herdeiro, por íua mulher aPrin-Dia 15.

ceza Dona Ifabel , filha dos Rey§ Catholicos. He eíh Ir-
d<
l

mandade huma das grandes coufas de Portugal. Palía a
'

íua renda de cento e trinta mil cruzados, os-quaes fe dif-

pendem , com grande prudência, e fidelidade , todos os

annos em beneficio da pobreza, Sao infinitos os mizera-

veis , os enfermos, os cegos , os entrevados , os prezos,

os condenados à morte por joftiça , ou ao deíterro , os

cativos , os peregrinos , os eferavos , ou por qualquer

outro modo defemparados , e aflictos, a que efta Santa Ca-

za acode , e remedea com o fuftento na vida , com as

medicinas na enfermidade, com a mortalha, e fepultura

na morte. Cada anno fe cazaõ trezentas orfas*, pouco mais

ou menos , com dotes competentes , c íc vizitão todos os

mezes, também com competentes d molas, mais de quatro-

centas pefloas recolhidas , e ícus filhos , que não podem
pedir pelas portas. Aflim abre efta grande Mãy os braços,

também grandes, da piedade, c benificencia. EIRcy Dom
Manoel íe aífinou por Irmão, c Prote&or deita Irmandade,

e à íua imitação todos os Reys feus fucceííores. Dando
dous Irmãos efta conta a EIRey Filippe II. de Hefpanha,

cl. de Portugal
,
quando entrou em Lisboa , a cftimou

muito , e logo fe affinou no livro
,
que levavaõ. E que-

rendo os Irmãos ao defpedir-fe beijar-lhe a mão , como ti-

nhaõ feito à entrada , o naõ confentio , dizendo : Teneos;

que fi quando llegajles , me befaftes la mano como a weflro

Rey : aora , que foy vuejlro hermano , no ha para que

uzeis la mi/ma ceremoma* Teve efta illuílre , e venerável

Irmandade o feu primeiro principio na Sé de Lisboa nefte

ditofo dia , anno de 1498. com os Eftatutos, que lhe fez

Fr. Miguel de Contreiras , Valenciano , Religiofo da Ordem
daSantiífima Trindade, ConfeíTor da piiííima Rainha D.Le-

onor ; ca 25. de Setembro do mcímo anno, fe ajuftoo a

forma , em que hoje fe acha , na íua lgrej 1 , e Caza própria,

que depois fubia á grandeza, que veiros.

Vvv IV>
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Dia 15.

de XV.
Agofto.

Om Gafpar de Santa Maria , foi natural , c Cone*
go de Bvora, e o primeiro Arcebifpo de Goa, Primaz

do Oriente pelo Papa Paulo IV. ern 1557. Celebrou o pri-

meiro Synodo daquelle Arcebifpado
, que governou mui-

tos annos com grande exemplo, e louvor. No fcu Palácio

fundou ham Convento com o titulo da Madre de Deos
aos Religioíos da Piedade , com os quaes vivia , como fe

foífe hum dellcs. Nefte dia de ij7o\ faleceo fantamen-

te em Goa , e no mefmo momento apareceo em Damaõ|
coroado de luzes gloriofas ao fanto idiota Fr. Gregório.

v.

NO mefmo dia, anno de 1175. foi jurado fueceífor

doReyno de Portugal o Infante DomSancho, filho

dos primeiros Reys Dom Affonfo Henriques , e Dona
Mafalda^ Celebrou íe o acto em Coimbra, onde por a-

quelle tempo affiffcia a Corte, e fe fez o juramento com
mageílofa oftentaçaõ , e alegria univerfai de toda a Na-
•çaõ Portugueza.

vi.

NO mefmo dia, que no anno de 1433. fe íeguio ao

da morte delKcy Dom Joaõ I. em hum fabado , foi

acclamado Rey o Infante Dom Duarte , feu filho, em hum
mageítofo theatro , que fe levantou junto do Palácio da

Alcáçova j Períuadia-lhe hum Aftrologo , chamado Gui-

dalla , que rezervaífe efta funçaõ para outro dia de influ-

xos mais benevolos , porque os deite lhe pronoíticavão

breve , e infélice rey nado j mas o religiofo Principe
,
pon-

do a efperança em Deos , de cuja altiíTima providencia

dependem os fucceíTos dos mortaes , refolveo, que o ido
fe profegeiíle , e fe celebrou com grandes demonitraçeens

de gofto , e aplaufo, que ao depois fetrocair.õ em triíte-

za, e dor, porque, por oceultos juizos da meíma Pro-

videncia,
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vidência, foi o íeu reynado de pouca duração , e cheyo Dia , 5-

de muitas adveríidades. u %

VII.

NO mefmo dia , anno de 1507. eftando ciriada a

Fortaleza de Cananor , defendida pelos Portuguezes,

fe viraõ eftes reduzidos 20 ultimo aperto, pela faha tara*

bem ultima, e total de mantimentos: Recorrerão ao pa-

trocínio da May deDccs, e nefte dia com mayor fervor,

porfer dia tanto feu •> Naò tardou o mar em levantar-fe , e

batendo ao pé da Fortaleza com grande impeto , em ca-

da onda lhe trazia , e deixava huma grande quantidade

de lagoftas , mantimento naqueilas partes, naô íó faboro-

fo aos faõs, mas útil ao» enfermos , como raoírrou oeífci-

to : Porque com elle cobrarão faud;- os enfermos
,
que

havia na Fortalezi , e eraõ em grande numero , e todos

os defenfores cobrarão novos alentos, à viíla de taò rara

maravilha,- Durou efte foccorro do Gco os dias, que ref-

taraõ do citio , atè o ultimo combate, e íe faltara na-

quella ta5 preciza occafiaó , íêm duvida fe perdia a Forta-

leza.

VIII.

PElos annos de 1641. appareceo fobre os Reynos de

Angola , fendo Governador dellcs, Pedro Cezar de

Menezes , huma Armada Olandcza ,
e com falços pre-

textos de novas pazes com o novo Rcy de Portugal , e

com outras aftucias , e enganos , muito alruyos da ver-

dade, e fè publica, fc foraô introduzindo naquelias ter-

ras, abuzando da paciência , c d iííi mutação dos Portu-

guezes, os quaes aplicados até entaô ao único emprego
da mercancia, naõ fe achavaõ com forças , nem exerci*

cio para rebaterem a invazaõ, que jâ viaõ patente. Rende-

rão em fim, os inimigos [já declarados] a Cidade de Lo-

anda, c logo as terras , e eftados adjacentes , logrando

efte chamado triunfo
(

para elles de mais injuria , que

honra ) netle dia do anno referido. Mas fetc annos de*

Vtt ij pois,
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Dia 15. pois, no mefmo dia, foraõ aquelles Reynos gloriofamen-

k % te reconquiftados
,

pelo braço, e valor dos Portugutzes,

'que, quando osdefpertaô as injurias, naõ perdem as cc-

cafioens de vingallas. Os que fahiraó de Loanda fizeraõ

alto em hum lugar, chamado Maííangano , e deile, re-

veflidos jà de novos brios, infeilavaõ aos Olandczcs com
frequentes , e vigorofas Torcidas j Mas padeciaõ muito

mayor perda
,
pela inclemência do terreno. Acrecia, que

os Rcys, e Sovas doSertaõ, impacientes no jugo de tan-

tos annos, fe haviaô ligado com os novos conquiftado-

res , e nos ntgavaõ os mantimentos, e íaziaõ outras gra-

ves vexaçoens
,
que reduzirão os nofíos a cftado mizera-

vel. Anoticia delle , c novas ordens , que chegarão de

Portugal , fizeraõ partir do Rio de Janeiro , a Salvador

Corrêa deSà,ilIuftre Capitão daquelles tempos , a dar ca-

lor aos Portuguezes de Maííangano, e profeguir nas mais

operaçoens > que diòtaíTe a prudência, c pudcíTe executar

o vallor. Confiava a Armada de quinze vazas, finco dei-

Rey ( eíles de baftante força ) os outros de particulares,

e de mais aparência, que porte, com mil e duzentos ho-

mens , entre íoldados , e marinheiros. Era tamanha a

defigualdade do noífo poder, a refpeito do contrario, que

mais parecia loucura
,
que valor , entrar em pençamentos

de alguma útil operação. Achavaõ-íe os Olandezcs forti-

ficados com muita regularidade , e baílecidos com gran-

de abundância j Erão muiroa em numero, muitas as boc-

ca> de fogo, e particularmente excediaõ na artelharia: Os
Negros das terras circunvizinhas [ como jà diíTcmos ] íc

haviaõ declarado quaíi todos a feu f»vor ; Com que por

todas as partes, fe reprezentava impofíivel o bom fuecef-

fo da empreza. Acrecco
,
que eílando a noíía Armada fo*

bre ferro no porto de Quicombo , lhe íobrevcyo huma
taõ furiofa tempeílade, que, além de outros graves dam-
nos, fez dar à cofia a noíTa Almirante, que fe perdeo in-

teiramente , e nella duzentos e fincoenta homens, Deí-

graça muito fenfivcl em qualquer occafiaõ , e muito mais

nefta , em que tanto fe neceííitava de gente : Mas nada

bailou a resfriar o ardor do General Portugucz, antes pi-

cado do mefmo fucceíío , que o pudera retardar ,
partio

daquel-
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daquelie porto na volta di Cidade de Loanda , e dezem* D,a l 5<

barcando fem dilação , tomou logo os poftos conveni-, í

entes , e com fingular valor atacou , e rendeo o Forte

,

chamado do Morro
, que parecia inexpugnável por na-

tureza , c arte ,- e projeguindo o curço da vitoria com
ilJuftfiííimas acçoens , reduzio finalmente os Qlandczes a

pedirem partidos j e fendo ajuftados , foi intregue aos

Portuguezes a Cidade ntfte dia ( fatal à fua perda , e à

fua reftauraçaô ) anno de 1648. logo fe renderão à nof-

fa obediência o Reyno de Benguela , e outros Eftados

adjacentes, eEIRey de Congo, e o Emperador de Ca-

fangue, e a celebrada Rainha Ginga, e outros Potenta-

dos, e Sovas admitirão de novo a antiga Vaífallagem, e

boa correfpondencia,que haviaõ tido com os Portuguezes

defde os princípios daquelie deícobrimento.

ix

NO mefmo dia , anno de 14 5 6. armou Cavalleiro

EIRey Dom AfTonío V. ao Infante Dom Fernan-

do, feu irmaõ: Foi efte acto o mais luzido , de quantos,

daquelie género , fe haviaõ vifto em Portugal : Aííifti-

raò lhe ao velar as armas ( ceremonia daquelies tempos)

mil homens da Ordem da nobreza com outras tantas to-*

chás, vertidos todos de huma mefma gala, e cor -

}
A ef-

ta proporção foraõ grandes, e luftrofos os outros apara-

tos , que le eftillavaò em funçoens femelhantes.

x.

NO mefmo dia , anno de 1587. combateo o ilíuf-

tre Capitão Dom Paulo de Lima a Cidade, c For-

taleza de Jor, guarnecida de novecentas peíías de artelha-

ria de bronze, e de dez mil íoídados efeolbidos, que pe-

lejavaõ à vifta do fea Rey j Mas foi tal o valor dos Por-

tuguezes [ naõ paíTavão de quatrocentos e vinte) que no

eípaço de três horas ,
que durou a batalha, derrotarão aos

defen fores , entrarão a Cidade, e logo a Fortaleza , on-

de colherão riquiflímot dcfpojos: Os mortos danoíTa par-

te
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Dia iç.tc fbraõ pouco mais de ííncoenta, dosbaibaros fero na*

A
*** mero. ElRey dejoreícapou por grande ventura, e fugio

* 'para a Cidade de Pam na coita da China , contra coíla

de Malaca , onde o naõ quizeraõ receber por temor dos

Portuguezes, e andou atè a morte vagando por varias ter-

ras oprimido de mizerias, e affliçoens.

XI.

NO mefmo dia, anno de i J17. chegon Fernão Pe-

res de Andrada com oito véllas à ílha, chamada Ta-

maõ, diftante três legoas da terra firme da China,

e entaõ foi
,
quando começou a fer conhecida no Mun-

do a eftupenda grandeza daquella nobiliííima regiaõ, (i-

tuada debaixo do Trópico de Capricórnio , e a ultima

terra firme , e a rcms Oriental
,
que fe conhece na Azia:

He pouco menor, que toda a Europa, tem de comprido

mais de féis centas legoas ,, de largo mais de quatro centas,

e em circu;o duas mil : Divide-fe da Tartaria por hum mu-

ro de trezentas legoas : A Cidade de Pekhing tem doze

de circuito , e o meímo a de Naukhing : O Emperador

fuftenta vivos finco milhoens de Infantes , hum de Cavai-

laria: As Cidades muradas faõ quinhentas: He habitada

de duzentos milhoens de peífoas, e as Cidades íobreditas,

adíus milhoens cada huma : Ha nella quinze Províncias,

cada huma baftante a formar hum grande Reyno : He
muito povoada, fértil, e frefea, e rscaj Seus habitado-

res tem mais de politico» , e engenhoíos , do qur de bár-

baros, e rudes.

XII.

NO mefmo dia , anno de 1470. pârtio terceira vez

de Lisboa para Africa E)R< y Dom ArFonfo V. com
feu filho o Príncipe Dom Joaõ, e o Duque de Bar-

gança , Dom Fernando , fegundo do nome , e a mayor par-

te da nobreza de Portugal ; Conftava a Armada de tre-

zentas e oito vèllas, em que hiaõ vinte e quatro mil hoí

mens de guerra efeolhidos , além da gente do mar , e

criados, que palTavao de íeis mil.

XIII.
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Dia iç.

XIII.
à %Agolto.

NO mefmo dia , anno de i yo j . acometeo Dom Fran-

ciíco de Almeida a Cidade de Mombaça
,
pelas mef-

mas caufas , c com o roefmo íuccelTo , como fizera à de

Quilòa, c já diííemos em outra parte ; fócom a differen-?, 3'dc Iu*

ça , de que em Mombaça foi muico mayor a reííftencia,

c maito mayor a deftruiçaÕ. Era Mombaça a Cidade mais

poderofa daquella cofta , c por confequencia a mais fober-

. ba , e dominante entre todas. A efte relpeito foi extra-

ordinária a obftinaçaõ , com que fe defendiaõ. Mas ceden-

do ao nolío ferro os que livrarão da morte fogiraõ para

aterra firme, e a Cidade , depois de faqutada , foi en-

tregue ao fogo, c fe reíolveo em forno , e cinza afua pom-
pa , e grandeza. Cuftou eftafacçaô ( íuecedida nefte dia)

a vida de quatro Portuguezes , entre elles Dom Fernan-

do Déça, Cavalleiro illuftre por fangue, e valor.

XIV.

Diogo Guerreiro Camacho de Aboim nafceo de nobre

geração no campo de Ourique do Alentejo, Foi juiz

de fora de Monte mòr o Velho , dos orfaõs de Lisboa,

do Fifco em Évora , Dezembargador da Relação do Porto,

Ò3 Caza da Suplicação de Lisboa
}

e dos Aggravos; Mi-

niftro reòto , incorrupto , afTavel , pio , e faal em ouvir

as partes litigantes , as quaes íahiaõ da fua prezença fa-

tisfeitas , ainda naõ levando , o deipacho
,
que dezejavaõ.

Efcreveo féis tomos das obrigaçoens dos Juizes , Tutores,

e Curadores dos orfaõs j outro dos Officiaes do Santo

Officio, e de outras matérias jurídicas ; outro de Deciíoens,

e Qoeftoens forenfes j outro de Recufaçoens de Juizes, e

Officiaes feculares , Ecclefiaíticos, c Regulares ,• Outro das

quitro Virtudes Cardeaes , com o titulo de Efeolla Mo~
ral % Poliúca , Chrtjlã , e Jurídica» Todos impreíícs , muito

doutos, e úteis, e eílimadiífimos. Em idade de quarenta e oito

annos fahceo em Lisboa nelte dia , anno de 1709. jaz na
ígrcji de Santiago , onde fendo tresladado a 11. de Ju-

nho
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Dia ió.qíio de 171 i. para melhor fepultura na mefma Igreja^fe

A „ achou incorrupto.

DECIMO SEXTO DE AGOSTO.

i. Saõ Simpliciano B* e C.

II. Sabe de Portugal o Cardeal Alberto,

III. Venerável Frey André de Santo Thomaz*

IV. Frey Manoel Guilherme.

V. Profegue -fe com maravilho/as accoem o fegundo cerco de

Dio.

VI. Dom António Luiz de Menezes , primeiro Marquez
de Marialva,

1.

AM Simpliciano, Patrício de São Damazo,
e, como elle , por confequcncia noíío Por-

tuguez , foi Bifpo de Milão , Coadjutor , e

depois íucceííor de Santo Ambrozio naquel-

la Igreja^ O mefmo São Damazo o fez Car-

deal , reconhecendo na fua peííoa fuperabundantes mere-

cimento* para tamanha dignidade,- O mefmo Santo Am»
brozio , e Santo Agoftinho o louvaó muitas vezes nos fuás

obras com grandes elogios. Foi naquelle tempo tão ce-

lebrada a fama do feu nome, por fua lantidade , e letras,

que os Padres do Concilio Cartaginenfe o mandarão con-

íultar fobre pontos reievantifíimos, pertencentes à Fé, , e

á boa direcção dos Fieis ^ Faleceo iantiíTimamente nefte

dia, pelos annos de....

11.

NO mefmo dia, anno de 1503. partio de Lisboa pa-

ra Madrid o Cardeal Alberto, havendo governado

eíre Reyno ponco mais de dez annos: Foi por A«

zeitão defpedirfe da Duqueza de Aveiro , e por Setuvaí

defpe-
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deipedir-fe do Duque , c ambos lhe derão joyai muito Ciai 5.

preciofas: Depois foi por Vdla Viçofa defpedirfe do I>u- A
*k

cjue , e Duqueza de Bargança , que também lhe deião ^°

joyas, e brincos de grande preço; Levou, em fim, de

Portugal muitas riquezas, e deixou nelle poucas faudades,

porque cm feo tempo padeceo o Reyno graviílímas tri«

bulaçoens, e fe derramou infinito fangue, dos que eraõ;

ou fe dizia ferem , da facção do Senhor Dom António:

Ddxou o Gjverno a Dom Miguel de Caftro, Arcebiípo

de Lisboa, aos Condes, de Portalegre Dom Joaõ da Syl-

va, de Santa Cruz Dom Francifco Maícarenhas, do Sa-

bugal Dom Duarte de Caftellobranco , e a Miguel dç

Moura, Efcrivaõ da Puridade, nomeados por EIRey Fi-

lippe.

iii.

O Venerai Padre Frey André de Santo Thomaz da Or-

dem deSaõ Domingos, foi Lente de Prima deTheo-
logia da Univerfidade de Coimbra , c Varaõ taõ excelfo

em letras, e virtudes, que delle fe affírma, fora igual dif-

cipulo do Doutor Angélico na doutrina , e na ínnocen-

cia: Hum verdadeiro lfraelita na pureza; e hum fegundo

Bautifta na aufteridade. Prognofticou o dia da fua morte,

que teve neftc dia
,

pelos annos de i6<\^. na qual con-

firmou a grande opinião
,
que fe tinha da fua famidade.

I
iv.

FRey Manoel Guilherme, da Ordem de Sa5 Domin-
gos, foi natural de Lisboa , onde leu muitos annos

Theologia moral, Qualeficador do Santo Oíficio , Exami-

nador do Padroado Real , e das três Ordens militares, e

hum dos mais famofos Pregadores da Corte , e grande

bemfeitor da fua Religião, que lhe deve a grande, e cx«

cellcnte Bibliotheca do Convento de Saõ Domingos de

Lisboa, e outras mais obras j e a Republica literária os

quatro tomos do Agiologio Dominicano
, que compte-

hende todo o anno , e outras mais compoziçoens prrdi-

Xxx cativas.
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Dn 16. cativas , rooraes, e efpirituaes. Foi gfande direéror myf-

jRj tico , e religiofo perfeito. Fugio de governos, e ; prelazias,
**&° a

e fem eftes encargos, e com muitos merecimentos j faie-

ceo nefte dia, anno de 1730. com fetènta e dous de idade.

.

v.

A' era , fobre todo o encarecimento, excffíiva a conf-

ternaçaõ, em que íe achavaõ os defenfores da Forta-

leza de Dio. Quebraõ-fe com o muito exercício as

pedras, c rebentão os broazes ( de que na mefma Fortale-

za havia baftantes exemplos) que fariaõ homens
,
que em

fim eraõ de barro , c aturavaõ , havia já tantos mezes,

inceífantes fadigas? O meímo Capitão mòr ( a quem to-

cava animar aos mais) chegou a pôr em confelho, c a

votar, que não reftava aosqueaili fe achavaõ outro expe-»

diente mais decorofo, que lahirem com a efpada na mão,
offerecidos a perder, e a vingar as vidas. Naõ ignorav

R umecaô o eíbdo da Fortaleza , e contente de ver , que o*

elementos peiejavaõ afeufavor, impedindo em tantotem-

po a navegação , ecom ella os foccorros, deftinou eíte -dia ,

anno de 1 j 46. para hum aífalto geral , com taõ firme'dpe-

rança da vitoria , que clie , e os principaes Cabos do ex-

ercito, íe veftiraõ por eíla caufa , e adornarão de galas,

e plumas. Deraõ fogo a huma mina, que haviaõ feito ao

baluarte Saõ Thomc, e tanto
,
que a Fortaleza fahio das

nuvens de pó, e fumo
,
que a cobriaõ , ao fom de vários

inífcrumentos , e de vozes barbaras, e horríveis , irivefti-

r.^5 as ruinas do meímo baluarte com valerofa reíoluçaõ;

mas os noííos os receberão taõ confiantes
,
que hema, e

outra vez, os fizeraõ perder aterra, que haviaõ ganha-

do, e a muitos as vidas. Ardia ao mefmo tempo a peleja

nos outros baluartes , divididos os inimigos nos lugares,

unidos nos intentos. Por vezes cavalgarão o muro , e che-

garão a pelejar com os noíTosi peito ja peito : Cahiaõ mui-

tos , mas logo lhe fuecediaõ outros. Era canto o fopo
,

que os M >uros íançavaõ no* baluartes
,
que íe vjaó os nof-

fos , confrangidos a pelejarem hum incêndio vivo. F z

vir o Cipitaõ rr.cV algumas tinas de agoa , onde mitiga-

va õ
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vão as chamas, cm que ardiaõ os corpos , e os veílidos. Dia 16.

Por occaíiaõ defte invento do Capitão mor , fuecedeo (en- .
d<

:,'

tre outros
J
hum cazo digno de memoria. Defendia An- °

tonio Moniz Barreto hum baluarte , e querendo mitigar

nas tinas o ardor do fogo, pegou deile hum íoldado, di-

zendo : Ah fenhor António Moniz , ajfim dctxats perder o

baluarte delRey ? Von me banhar naquellas tinas , lhe tor-

nou elle , que eftou ardendo. Se os braços eftaõ (aos
(
palavras

form2es ) tudo o ai be nada , lhe reípondeo o ioídado j Ad-
mitio o Moniz a advertência , taô pago do Teu valor , que

depois lhe fez oííicios de bem amigo , e lhe chamsva
, com

gloriofo renome o Soldado do jogo. Durou muitas horas o
combate , até que nos inimigos, detidos no horror do feu

mefmo eftrago, começou a resfriar o ardor , e a cr.cer

nos defeníores , e Romecaõ temerofo de mayor dano,

mandou tocar a recolher , e jà naô duvidava conKííar,

que éramos os inft umentos da Indignação do Ceo , centra

Cambaya j frguiaõ a mefma voz os outros Cabos , ehuns

diziaõ: Que Jó os franges (rntendiaô osPoitugUiZts ) me*
reciao trazer barbas no rofio: Outros: Que a liberdade das

gentes , efiava em ferem taõ poucos. Mas nem por iíío dei-

xavaõ de profeguir a guerra
,
por ler ordem do Sultaõ

, que,

ou havião todos de acabar na empreza , 1 u coníeguilla
j

Aífim continuou a invazaõ com tanta pertinácia
> que pa-

recia hum fueceffivo aífalto; atè que chegou Dom Álvaro

à Fortaleza , e fobre vários íucceífos , fc diínozeraõ as

couías à ultima íentenca
,
que decidio o pleito de taõ me-

morável citio.

vi.

DOm António Luiz de Menezes , Conde de Canta*

nhede
,
primeiro Marquez de Marialva, Hcroe ver-

dadeiramente grande dos noííos tempos, foi hum dos prin*

cipaes Cavalheiros , que ( com feu irmaô Dom Rodrigo

de Menezes) entrarão na memorável empreza da Accla-

maçaõ , e ambos tiveraõ peito , e valor para naõ defeo*

brirem ao Conde feu Pay a maquina que fabricavaô, ee~

merofos de que
,
por algumas dependências com Caftel*

Xxx ij la
9
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Dia 16. la , os quizeíTe defperfuadir daquelle empenho [ ainda qoe

a a. gcner°f° ] lumma mente arrifcado. Seguio Dom Rodrigo
° * os empregos da Corte, c foi Governador do Porto, Re-

gedor das Juíliças em Lisboa, Prezidente do Dezerr.bar-

go do Paço , Eftribeiro n-òr do Príncipe Dom Pedro , e

do fea Coníelho de Eftado
, econíeguio univerfaes aplau*

íos de excellente Miniftro , e de íabio Confelheiro , de

quem aquelle Príncipe faua taõ hngular eítimaçaõ , qae

i lie chamava Tio , e como a ta) o tratava , e nos acci-

dentes , que houve por aqueíles tempos, era Dom Rodii-

go o principal director das operaçoens do meín o Prín-

cipe. Dom António feguio a goerra , e conlcguio ( fo-

bre outros felices, e gloriofos íucceííos ) doas famefiflimas

vitorias, a das Linhas de Elvas , e a de Montes Claros;

Cora a primeira , rcíutitou aselperanças da noíla liberda-

de, encaõ mais moitas, que moiibundas^ Cem a fegun-

da, firmou o Cetro nas mãos dos noííos Príncipes» , e (oi

o onico
,
que alcançou a grande gloria de dar principio,

e conduzir ao fim a títupenda empreza da r<í}auraçaõ de

Portugal , da qual foi taõ zeiofo, e taõ ínfl«xivel defen-

for, como, alem de outros cafos, confta, do que agora

diremos. Chegando a Lisboa o Marquez de Choup Em-
bax-ador de França, lhe nomeou a Rainha Regente por

conferentes o noííb Dom António Luiz , Conde dt Can-
tanhede, o Conde de Odemira, e o Secretario de Efta-

do Pedro Vieira da Sylva. Propoz o Marquez as Con-
diçoens

,
que trazia , expondo primeiro com plaufiveis

palavras os grandes esfoiços
,
que Fiança fizera por in-

cluir a Portugal na paz ; e que faindo infruetuoia efta pra-

tica , paliara a folicitar meyos de algum acomodamento,

c que naò pudera vencer ontros mah favcrayeij» ,
que os

feguintes. A faber ,
§hie o Reyno de Portugal fe reebfèiffè

ao eflaclo do crnno de 1640. efquecendo-Je tudo o pafiado , e

que a Cafa de Bargança feria confetvada nos foros
,
prero-

gatwas , e grandezas , que tinha , e os fucceffores delia fe-

riao Governadores , e lAce-Reys perpétuos de Portugal Naõ
acabava o Embaxador de ler o projecto

,
quando o ncííb

Conde Dom António Luiz de Menezes impaciente na di-

lação de ouvillo , fe levantou em pé com generofa rezo-

luçaõ,
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Juçaõ , c rompeo a pratica, dizendo, Que je a Nobreza, ^ià i£

e o pmo foubejfem o que çontmhad aquellas prepoftçoens
,
que .

^

nenhum dos que eflavaõ prezentes 9 ejiava feguro naqudle

lugar ,• c fern mais dilação fe feparoa a conferencia , fi-

cando fò o EmbaxaJor
,
que logo foi mandado íair de

Portugal. Foi por vez^s o nofTo famofo Menezes , Capi-

tão General do Ex^cito do Alentejo , Governador das

armas da Corte, de Cafcaes, e da Província da Eftrema-

dura ,
do Concelho de Eflado, e Guerra, veador da Fa-

zenda Real, e Plenipotenciário para o ajufte da paz en-

tre Portugal , e Cafteila
}
Sendo outra vez o único , dos

que fepararaõ as Coroas , que poz a Coroa á mefrua le-

paraçaõ. Faleceo neíle dia, anno de 167^. com univer-

fal íentimento de todos os amantes da Pama , da qual era

o mais benemérito filho. Foi levado o feu cadáver â Vtl-

la de Cantanhede , onde tem o feu enterro os Senhores

da mefma Caía • e o coração foi collocado por ordem

fuperior , e aprovação univcrfal , ao pè do cumulo onde

jaz o corpo deiRey Dom Joaõ IV. no Real Moílei-

ro de Saó Vicente com eíla inicripçaõ.

Htc , ubi Lufíadum jacet Inftaurator m urna»

ptgnus habtt pofiíum cor Martaha fitum,

Cordejuum fequitur Regem Mar talva Jepultttm ,

ut vttam credas , non peritffe fidem.

DECI-
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Dia 17.

DECIMO SÉTIMO DE AGOSTO.

I. Dona Beatriz da Sylva.

II. Batalha da Várzea em Pernambuco,

III. Parte para Africa o Duque de Bargança D. Jayme.
IV. Arde todo o Comento de Santa Briztda de Ltsboa.

Vé V, P % Manoel Bernardes*

1.

ONA Beatriz da Sylva, filha dos mefmos pays

do Beato Amadeu , de quem falamos a dez dei-

te. A Rainha Dona Ilabel, noíía Portugue-

za , mulher delRcy Dom Joaõ 11. de Caftella,

a quiz levar comíigo ,
porque a amava com

muitas veras
,
por lhe fer muuo chegada em fangne , e mui-

to mais pelas virtudes , e prendas
,
que nella relpiandeciaõ.

A Tua íingular fermoíura, muito a pezar da lua modeftia,

occafionou alguns encontros , e ruidos entre os grandes da-

qnella Corte; Donde nafceo, que a Rainha com precipi-

tada reíoluçaõ a mandou meter em hum apertado , e eícu*

to cárcere -

y
Nelle confagrou a Deos a fua pureza , fazen-

do voto de perpetua caítuiade, e no mcímo ponto foi vi-

zitada da Rainha dos Anjos , vertida de azul, e branco

>

cores de que depois ufou a Ordem da Couceiçaõ , funda-

da pela mefma Dona Beatriz. Serenada a cólera da Rainha,

a mandou reílituir à fua Uberdade, mas a venrurofi Don-
zella lhe pedio licença para fe retirar ( como hz ) ao Con-
vento de Saõ Domingos o Real , na Cidade de Toledo, on-

de viveo muitos annos em contínuos , e fuvofofos exer-

cícios de piedade, e devoção -

y
atè que, chegado o tem-

po, deftinado pela Providencia Divina, deu principio á

fobredita Ordem , a qual íe dilatou por toda Helpanha , Itá-

lia, e França, em fumptuofos, creformadiffimos Moílci-

ros: Concorreo para a erecção da mefma obra outro il-

Mayo. luftre Portaguez Dom Izidoro Triftaõ , de qacm falamos

nou-
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noutro dia. O Summo Pontífice Innoccncio VIII. a a- Dial 7*

provou . e com os Bulias fuccedeo huma rara maravilha: A
Q
íL

Porque
,

pcrdendo-le o navio , em que vinhao, íem ja

mais Te faberem novas delle, foraõ as Bulias, por minif-

tcrio de Anjos , entreguei a Dona Beatriz : Antenticou-

fe efta rara maravilha , e cm acçaõ de graças fe fez em To-
ledo huma íolcmnc prociííaõ , levando as Bulias Dom Fr.

Franciíco Quixada , Bifpo de Goadix, da Ordem dos Me-
nores , o qual na Sé de Toledo fez hum famofo Sermão,

em que referio o milagre, por cuja caufa fe goardaõ ain-

da hoje as mefmas Bulias no Sacrário da Igreja da Concei-

ção da mefma Cidade. A perfuaçoens deita iníignc Portu-

guíza
(
por iífo melmo mais infigne) procurarão, e efta-

beleceraõ os Reys Catholicos, Dom Fernando , e Dona
lfabel , o Sagrado Tribunal da*Inquiíiçaõ nos Reynos,
que dominavaõ em Hefpanha ,* Invento maravilhofo, em
grande credito da Fé , e utilidade doi Fieis. Profeguio Dona
B&at iz , fempre com igual fervor, os exercícios da perfei-

ção , e aparecendo-Ihe a Virgem Sacratiííima , lhe reve-

lou o dia da íua morte
,

para a qual fe prevenío com ar-

dentiííimos actos de piedade Chrifta. Recebeo devotiflííma-

mente os Sacramentos , e ao tempo , em que lhe foi da-

do o daUnçaô, fe lhe vio na tefta huma Eftrclla de oa-

jo , e no rofto huma claridade celeílial. Foi feu gíoriofo

tranhto nefte.dia, anno de 1490. Logo apareceo cheya,

c coroada de luzes a feu Confellor. Jaz hoje no Moftciro

da íua Ordem em Toledo.

11.

Xcitado do efpirito da vingança
,

pela grande per-

da, que tivera na batalha das Tabocas , o General

Henrique Hus , fc empregou com bárbaro furor em âef-

truir , c arrazar a ferro , e fogo as ricas poífeííoens da

Villa, chamada a Várzea , rezervando entre os defpojos

( como penhores de qualquer íucctfíb ) algumas nobres

matronas, mulheres de Paizanos também nobres
,
que,

em calidade de aventureiros , fegn; *õ aqudla guerra. Che-

gou efta noricia ao noíf-> Caiípo , e picados vivamente

o$



536 ANNO HISTÓRICO
Dia 17, os Portuguezes de tamanha afronta , marcharão a paflb

^ largo em bufca dos contrários. Atraveçava-fe hom rio ,
Acoito. fo

c •h que os tez parar, e reparar no perigo, com que os amea*

cava, porque por occaíiaõ de grandes chuvas, que haviao

precedido , corria muito irapetuofo , e íbberbo. Ma$ na-

da teme hum denodado coração
j
Joaõ Fernandes Vieira

foi o primeiro
,
que a todo o rileo o paífou , e a feu ex-

emplo o paíTaraõ os mais , naõ fem grande diffículdade.

Chegando na madrugada deíle dia do anno de 164J. à

vifta do inimigo , o acharão alejado, e jà pofto em de-

fença em huma daquellas grande» maquinas, a que cha-

maõ engenhos, que bem podia fazer a figura, de huma
naõ mal regulada Fortaleza ,- e vendo o pouco poder

dos noííos^fahiraõ do âmbito das cafas a eípera-los na

campanha, e dando huns, e outros , e recebendo as pri-

meiras cargas das boccas de fogo , mandou Joaõ Fernan-

des Vieira aos íeus, que inveíliííem todos à efpada , fen-

do elle o que em tudo precedia a todos. Naõ ie pôde ex-

plicar facilmente a vigorofa impreífaõ com que invefti-

raõ , e cortarão pelos inimigos, atè que, depois de lar-

go , e profiado combate, os fizeraõ retirai ao refugio das

cafas, aonde de novo fe fizeraõ fortes; Mas vendo-fe in*

ceííincemence varejados das noífas bailas , que em circui-

to lhe entravaÕ pelas janellas , fizeraõ pôr a eftas as mu-
lheres ,

que tinhaõ prezioneiras a fim de ceílar a noíía

bateria. Entaõ rezolveraõ os noíTos Cabos mandarem hum
trombeta ofFerecer favoráveis condiçoens aos Olandczes

,

com o dezengano de que (e foífem entrados por aííalto
,

feriaõ todos paífados á efpada. Mas clles atribuindo a fra-

queza efta rezoluçaÕ, aparecendo todos ao mefmo tempo às

janellas, derão íobre os noífos huma furioía carga , de que

logo o trombeta cahio morto. Efta barbaridade acendeo

tamanha ira nos coraçoens dos Portuguezes, que eíqueci-

dos dos aíFectos naturaes do próprio langue
,
puzeraõ fo-

go às cafas por varias partes, lem attenderem a que com
o mefmo incêndio caftigavaõ igualmente , nos Olande-

zcs , e nas mulheres prizioneiras,*a perfídia, e a innocec-

cia j E naõ podendo íbfrer eífa breve dilação, com que

lavravaõ as chamas, cratavão de conduzir barris de pól-

vora,
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vôra

,
quando os inimigos fe entregarão à diferição dosDia l f»

vencedores. Recolherão eftes entre ricos deípojos , como A \
j ii u Agoíto*.

parte de mayor preço , aquellas nobres matronas
, que a

°

pezar de tantos perigos , e íobrefaltos faziaõ agora mais

alegre , e mais plauzivei a vitoria* Foraò conduzidas a

fuás calas , em forma de triunfo
,
precedendo clarins,

charamelias, e trombetas, feguindo-íe os Olandezes ren-

didos, e defpojados das iníignias militares, e entre elles

os feus dous Cabos principaes, Henrique Hus , e Joaõ Blar,

e logo os noífos efquadroens , tremolando ao ar as vito-

riofas bandeiras , e rompendo-o com reperidas cargas

,

e alegres vivas. Sem perda confideravel noífa , foi gran-

de a dos contrários : Morrerão oito centos a ferro , e

depois muitos mais ao dezemparo, embrenhados no Ser-

tão, para onde os levou o temor da morte , e onde acha-

rão outra, íem honra , e mais cruel.

iii.

^T O mefmo dia , anno de 1513. partio da barra de

\ Lisboa para Africa o Duque de Bargança Dom Jay-

me , acompanhado dos mayores Senhores de Portugal,

em huma Armada de quarrocentas velas com dezoito

mil combatentes , dos quaes os quinze mil hiaõ a íoldo

de FJRey, e os três a foldo do Duque, a quem também
fegoirão quinhentos e fincoenta de cavallo , Criados , e

Vaííallos feus $ Tanto era jà naquelles tempos o poder

da grande Cafa de Bargança. O fira defta famofa expe-

dição diremos no dia a que pertence. timbro^

iv.

NEfte mefmo dia , anno de 1651. pelas nove horas

da manha, pegou o fogo no Convento das Religio-

ías Inglezas de Santa Brizida de Lisboa -, e com tanta vio-

lência, que em doas horas o confumio todo, e redazio

a cinzas , com o movei , e alfayas, qoe nelle havia. Sa-

hirâo as Freiras em communidade , e acompanhadas de

muitos Senhores da Corte, fe recolherão no Mofteiroda

Yyy Efpe-
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Dia 17'Efpcrança, cuja Abbadeça com promptidaõ, e gcoerofi-

A
d^ dade lhe oíFeteceo hofpedajem. Nclle cítiverão as Inglc-

'
zas fete mezcs, até fe prepararem na mefma vifiohança

humas cafas, cm que feparadamente habitarão , cm quan-

to fenaô edificou o íeu novo, e magnifico Convento»

Atribuio-fe a efpccial providencia divina o incêndio do pri-

meiro, que ameaçava mina por fer fundado ílm alicer-

ces competentes , e cahindo improvifarnente ,
poderiaô

ficar fepultadas as fuás habitadoras. Aííim o entenderão

depois todos os meílres, e arquitectos , de que le fez hum
inftrnmento publico ; reconhecendo-fe

,
que convertera

Deos em felicidade aquclla difgraça,

v.

O Venerável Padre Manoel Bernardes , da Congregação

do Oratório de Saõ Filippe Neri, foi hum dos grandes

homens , com que juílamente fe acredita efte Rcyno , e a

Cidade de Lisboa, onde nsfceo a 20. de Agofto de 1644.

Quando contava nove annos , entrou a eftudar Filofofia no

Collegio de Santo Antaõ, e no fim delia defeodeo condu-

zoens publicas com extraordinária comprchençaô, e vive»

za
;
pelo que feus Pays

,
que eraõ opulentos , o mandarão

para a Univerfidade de Coimbra , e ntlla obteve o gráo de

Meítre em Artes, foi examinador dcBacharcis , e roímou-

fe na faculdade dos fagrados Cânones com geral apUulo de

toda aquella doutiííima Academia, que naõ ió admirava o

efplendor dos feus a<5toS, mas o rcfpleudor dai íuas virtudes.

Sendo já Sacerdote entrou na fagrada Congregação do O-
ratorio

,
que por aquelle tempo fundara o Venrravel Padre

Bartholomeu do Quental. Nos exercícios deCongrtgado,

e na pratica das virtudes era taõ folicito, que cm tcefos, c

em todas mo/Irava a obfcrvancia mai> perfeita. No amor
de Deos parecia, que fe abrazava , e fallando deíla maté-

ria , logo no rofto Tc lhe conhecia mudança , c via en-

cendido. No defapego das coufas do mundo foi fi ngular,

de que deixon grandes exemplos. Em huma occafiaõ per-

fuadindo aos noviços , de que foi Meftre muitos tricnnios,

a que cada hum fe defapoíTaífe daquella coufa , à que o co-

ração
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raçaõ mais fe lhe apegava,- e para lhes dar exemplo, foi D,a '/<

logo ao feu cubículo, e trouxe huma lamina de N, Senho- A f»

ra , proteftando com lagrimas , que por fer o que mais ef«

rimava, fe de-fazia delia , e a entiegou a hum noviço, o
qual ainda hoje vive , e conta efte cafo ; e também

, que
andando interiormente atribulado, o Padre Manoel Ber-

nardes íe chegara a elie , e diíícra , Como íe lhe conhecera o

interior : Olhe com o que anda aht \ e fazendo-lhe huma
Cruz na tefta, defte modo lhe diííípara a tribulação , e o
reítituhira a huma ferenidade inexplicável. A outros pre-

diíTe, que naõ haviaõ perfeverar , e aííim íuecedeo • a

muitos reatados para fahirem, ponderou com tanta effica-

cia o ponto da vocação , de que depende a falvaçaõ
,
que

os reduzio , e vieraõ a fer fogeitos de grandes virtudes.

Ex rcitou também o cargo de Perfeito do Efpirito, ajun-

tando nelle a cfpeculaçaõ com a pratica. Nas conferen-

cias cfpirituaes
,
que fazia aos Congrcgantes os afeivora-

va tanto, que no (eu tempo fe aiiftarcõ ntft? numero pef-

íoas muito diftintas, fu£titando-fe aos txercicios maisab-

jectos de lurem aos hoípitaes fazer asesmas aos f nfermos,

varrer os apozenfos , e limpar a» immundicias. Ninguenj
Tecorria a comunicarlhe a fua tribulação , que o naõ aehaf-

ie prompto
,
por mais que eítiveíTe oceupado , e que naõ

fahiííe da fua prezença fatisfeito. No pulpiro , e c« nfifli-

oriario parecia iuz aceza íobre o candieuo; e no fervor

era (em femelhante
t

a tudo acodia fem intermillaõ -

}
dos

exercícios domefticos fahia aos de fora , cem tanra alrgiia,

como fe fora reercar-fe aos cárceres , aos hoípitaes , c ás

confilToens , e aííiftencias dos moribundos , de noite, de

dia, e a qualquer hora. A obediência era o norte porque

fe guiava , e dirigia as fuss acç ens. Sendo Meftre de Eí-

pirito taõ douto, e taõ pratico, dava conta miúda da fua

conciencia ao Padre com quen íe confcííava , c naõ fazia

acçaõ
,
que naõ foíTe por elle dirigida* Para compor a

grande obra dos Exercícios Efpirituaes , foi neccííario
,
que

a obediência lhe puzcíTe preceito , como elle mefmo diz

no Prologo do primeiro tomo. Teve humildade taõ pro-

funda, que fobre fazer de íi conceito baixiífimo , dezejava,

que todos eftiveíTem nefte meímo conceito. Em algumas

Yyy ij occa-
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Dia i7'Ccaíioens, qne teve por ouvintes as PeíToas Reses, e fe efpc-

^ rava delle algum dcfcmpenho grande, mudou o que tinha
5 'ideado , e abateo o eftilo , naturalmente difereto , fó a

fim, de que fe naõ flzeííe conceito do íeu talento.. Pelo

mefmo motivo fez queimar muitas , e elcgantiiTimascom»

poilçoens poéticas', para que fora doce, e felizmente inf-

pirado das Muzas. O meímo fez a huma honroza carta,

que da Bahia lhe efereveo o grande Padre António Vieira,

quando lá chegarão os livros dos Exercícios eípirituaes. Naõ
aceitou hum Breve Apoftolico, que o conltituhia Viíita-

dor Geral de todas as Congregaçoens defte Reyno. Sem-

pre fugio de ConfeíTar as principaes Senhoras da Co* te , di-

zendo ,
que não fabia tratar, fenaõ peífoas inferiores, e

íuas femelhantes -

y
e ckftas tinha na íua efpiritual filiação

grande, e bom numero. As coufas do leu ufo , e cubícu-

lo, todas eraõ de pobre, ou no modo , ou na realidade.

Em huma occaíiaõ refleótio, que tinha hum palito de pra-

ta , e como corrido de ter peffa taó pi ecioía , diiTe ,
que era

alheya de hum Congregado, e deu a hum pobre o palito,

para que o foífe trocar por alguma coufa
,
que lhe foííe

neceífaria, a que chegalíe o feu valor. Na virtude da Pu-

reza foi tao circunfpe&o , que bem moftrao livro que com-
poz Armas da Cafltdaâe : como a praticaria, quem aílim

eníinava a fua defenía. A todas citas virtudes ajuntava a

devoção à Virgem noíía Senhora, que dezejava infundir

em todos , e bem moftraó os feus livros -

y
Fcftejava com

particulares obras fuás feftai , e fazia publicas penirencias

nas íuas vigílias. Foi também fummamente devoto do
SantiíTimo Sacramento

7 c teftificou quem lhe ajudava à

Mifla
,
que depois de ter confagrado , o vira muitas vezes

levantado do pavimento mais de hum palmo, com o rof-

to inflamado, eencendido. Finalmente teftemunha o feu

Confeííor em hum papel, que fez da fua letra, que naõ

encontrara peííoa , que afpiraíTe tanto á mayor per feiçaõ , e

que em toda a vida naõ cometera culpa grave, nem leve

advertidamente j e como fe Deos quizeíTe confirmar efta vi-

da innocente, dousannos antes da íua morteoreduzio ao

eftado da innocencia , em tal forma
,
que fe explicava pe-

los rnefmoi vocábulos , de que na primeira infância uzaõ

os
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os meninos ,• mas fernpre os hábitos eraõ de Varaô per-^la '/•

feito, como quem íempre o tinha fido. Na noite deite* ^.

dia, annodei7io. ochamoa Deos para dar o premio ao

feu merecimento. Tanto, quefeexpoz o feu corpo para

oofKcio, e enterro, foi innumeravel oconcurfo, naõ fó

do povo , mas das principaes peííoas da Corte , as quaes

beijando lhe os pés» pediaô comoreliquias as luas pobres al-

fayas, Alguns annos depois da fua morte fuecedeo, que
lendo exorcizado por ordem do Santo Oflicio hum energú-

meno, c pondo-Ihe na cabeça huma carta do Padre Ma-
noel Bernardes

,
que confervava o Exorcizante com gran-

de eítimaçaõ , naõ fabendo o exorcizado , o que era , excla-

mou com afflicçaõ eftranha, que lhe úraffem aquelle Ber*

nardao da cabeça
,
porque o atormentava muito» Pode fer

quizeíTe Deos moftrar
,
que o elevara a Bcmaventurado

,

por meyo defte teftemunho do demónio , a quem não po-

dia deixar de atormentar muito pela guerra , que lhe ti-

nha feito, tirando-lhe das garras innumeraveis almas com
as íuas doutrinas Apoftolica*, com as íuas Miífoens Evan*

gelicas, com os feus confelhos , e direcçoens cfpericuaes,

com a fua exemplar vida , e finalmente com os feus livros,

com cujos eternos monumentos dará,íem duvida, muita

gloria a Deos , fervirá de grande proveito à Igreja Catho-

lica , e perpetuará na pofteridade huma honroza, e bem
merecida memoria. Para utilidade publica, damos aqui o

Catalogo dos livros , que compoz. ImpreíTos em quarto:

Exercícios, e Meditaçocns da vida purgativa fobre ama-
licia do peccado , vaidade do mundo , mizerias da vida hu-

mana , e quatro Noviífimos do homem , dous tomos. Luz

,

e Calor; obra efpiritual para os que trataõ do exercício das

virtudes , e caminho da perfeição, hum tomo. Nova Flo-

refta, ou Silva de vários apothemas , e ditos fentcnciolos

efpirituaes , e moraes , cora reflexoens, &c. finco tomos.

Sermoens , e Praticas ,
que pregou na Igreja da Congre-

gação do Oratório de Lisboa, dous tomos. Últimos fins do

homem, Íalvaça5, c condenação eterna , hum tomo. Eíli-

mulo pratico para feguir o bem , e fugir o mal , hum tomo.

Paraizo de Contemplativos comporto em idioma Italiano

pelo Venerável Padre Bartholomea de Saluzio s Rcligiolo

da
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Dia ,17-da Família Seráfica, traduzido , c illoftrado com annota-,

à& çocnsaté o capitulo nono, hum tomo. Livros impreífos

° °'em oitavo : Meditaçoens fobre os principaes royfterios da

Virgem Maria Senhora noífa, hum tomo. Armas d.! Cafti-

dade , em que por modo pratico íe enílnaó os meyoa, c

diligencias convenientes para adquirir , confervar, c de-

fender efta Angélica virtude, hum tomo. Paõ partido cm
pequeninos ,

para os pequeninos da Caza de Deo« , dous to-

mos.Direcção para ter os nove dias de ExerciciesEfpirituaes,

hum tomo. Livros
,
que ellaõ para fair a luz em quai to. Ser-

moens, e Praticas, terceiro, quarto, equintotomo. Va»
rios opufeulos Aíceticos , Confultas Myfticas,e Cartas eípiti-

tuaes , hum tomo.

DECIMO OITAVO DE AGOSTO.

I. Dom Frey António de Gouvea.

II. tamofa vitoria em Angola,

III. Dom ChnJhvaÕ de Moura Corte Real.

IV. Najce a Infanta Dona Mana, filha de Frfippe II. de

Portugal.

i.

OM Frey Antonio.de Gouvea , natural de

Beja, da nobre famiiia do ílu appeflido. Ef-

tudou na Úniveiíidade de Évora , e fez gran-

des progrcííos nas Ictrat divinas , e huma-
nas. Entrou na fagrada Religião dos Eremi-

tas de Santo Agoftinho, e paífou à índia , e de Goa à

Períia , por Embaxador do Governador Ayres de Salda-

nha, par3 folicitar com aquelle Rey, que rompelle guer-

ra com o Turco, e achou nelíe tanta benevclencia
,
que

naõ fò rompeo a guerra , como fe pertendia , mas ih*

concedeo licença para levantar Igreja na fua Corte f e

pregar a Mouros, e Gentios : Foi copiofo o fruto , que
cciheo, convertendo grande numero de almas. Os Armé-

nios
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nios abjurarão os feus erros, c deraõ obediência áo Pon-Dia iS.

tifíce Romano, e entre elles fe reduzirão Tete Bifpos, e. 5
hum Príncipe, cunhado do Xà, ou Rey da Períia. Com B

hum feu Embaxador , voltou Frey António a Portugal

,

donde
( jà feito Bifpo de Cirene, e com poderes de Nún-

cio , e Legado Pontifício ) voltou outra vez para a Per*

íia , onde achou muy perturbado o eílado das couíns, e

padeceo muitas contradiçoens , e graviííimos tiabalhos pe-

ja variedade daquelle Rey. Voltando a Europa , foi cati-

vado pelos Mouros, que dous annos o atormentarão cru-

elmente
, e depois reígatado , chegou a Hefpanha , e

faleceo na Viila de Mançanares, junto a Madrid , nefte

dia, anno de 1628. Eícrevo , e imprimio as vidas de San-

ta Clara de Monte Falcoi de Saõ Joaõ de Deos -

}
de três

Mártires da lua Religião de Santo Agoftinho • da con-

verfaõ
,
que no Malavar frz o Arcebiípo de Goa , Dom

Frey Aleixo de Menezes ; Mais duas Relaçoens das guer-

ras , e miífocns da Períia j e hum Sermão
,

que pregou

nas exéquias do Governador da índia , Andié Furtado de

Mcndoça.

11.

Elos annos de 1664. fendo Governador de Angola,

André Vidal de Negreiros , Reynando em Congo
hum Rey, chamado Dom António, Chfiftão no nome,

c Gentio na vida , e nas acçoens -

y
Vendo-íe muito po-

derofo começou a tratar mal aos Porruguczts, e a fazer-

Ihe infolentes vexaçoens j Sobre cilas , foi prevenindo hum
numerofo Fxercito

(
que confiava de cem mil combaten-

tes ) tudo gente efeolhida , e bem armada de eípadas,

lanças, azagayas , e muitas armas de fogo , alem de leus

coftumados arcos, e frechas j Chamou a fi todos os Gran-

des do feu Reyno,onde tem Duques, Marquezes, e Con-
des a modo de Portugal , c lhe foi repartindo de antemão

todas as terras
,
que os Portuguezes dominavaò naquellas

partes
;
Tanta era a foa arrogância, e tão firme a certeza,

com que os (opunha vencidos ! Mas tomou muito mal as

niedidai á fua prezumpçaõ. Sahiraõ-lhe ao encontro tre-

zentos
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Dia i8.zentos Portuguezes, de que era Capitão mor , Luiz Lo-

**e
pC$ Je Sequeira', feguidos de quafi vinte mil Negros, Vaf-

g 'faltos de EIRey de Portugal
j
Quando o de Congo a vif-

tou a noffa gente , pareceolhe fer menoscabo da fua

peífoa atacar com todo o feu poder o outro taõ débil :

Mandou ao Duque de Bamba, leu Capitão General, que

com hum troço do Exercito foííe amarrar aquelles poucos

brancos , e trazellos vivos , ou mortos à fua prezença
;

Aílim o diíTe , acrecentando outras palavras mal Toantes

contra a Nação Portugueza. Não tardou o Bamba cm ac-

cometer o noflo arrayal com hum grande numero de Ne-

gros , c com muito vigorofa impreflaõ j Mas os noííos os

íervirao com taõ vivas cargas de boccas de fogo, que lhe

fizerão retardar hum pouco a velocidade , com que vi-

nhãoj Recobrados, porém, vierão com os Portuguezes

à efpada , e armas curtas ,• Mas em fim , íobre hum lar-

go con flicto , fe retirarão deixando o campo juncado de

corpos mortos. Vendo o Rey tão grande perda dos feus,

quiz cortar a cabeça ao Bamba, e arrebatado de furio-

fo ardor, mandou abalar todo o Exercito contra o noílo

pequeno efquadrãoj Tinha efte hum cofiado livre
,
por

eftar junto a hum mato taõ fechado
,
que o alíegurava

bem por aquella parte ; Mas pela frente , e lados , tudo

era vangarda ,• Com que por todas eftas partes foi precifo

fazer cara aos inimigos; Por ellas íofrerão os noíícs , fir-

mes, e confiantes, como rochas, furiofos, e luccefíivos

ataques, em que os Negros obravio maravilhas, excita*

dos com a prezença, e palavras do feu Rey ; Ffte refta-

do já, e rezoluto , ou a vencer, ou a perder fe noõ du-

vidou pelejar corpo a corpo com huma efpada , e rode-

la; Seguiaó-no os feus Titulos , e Fidalgos com deftemi-

do brio
,
perdendo muitos ai vidas em defenfa do feu

Rey, que nem o valor , nem o fangue guardao diferen-

ça nas cores ; Virao-fe os noíTos, entrados, e perdidos:

Pelejavaõ já, mais pela vingança
,
qne pela vitoria ; Os

Negros
, que os feguiaõ , erao fugidos defde o principio

do Combate
; Jà nao podia fer mayor o perigo , nem

mayor a confternaçaõ , quando EIRey cahio ferido de

huma bala, mas com canto acordo, qne intentando hum
dos
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dos noííos aprezionallo , reziftio de maneira ,

que primei- D** !$*

ro fe deixou matar , que prender : Cortaraõ-lhe a cabe- A % ,

n 1 ti r • 1 j Agolto,
ça, e porta em alto, ella meíma , ainda que muda, ac-

clamou a vitoria a favor dos Portuguezes , com pouca

perda da noíTa parte
,
grande da contraria , em vidas , e

defpojos. Deu fe efta milagrofa batalha nefte dia, no an-

no aíTima referido.

ih.

D Ora Chriftovão de Moura Corte Real , Cavalleiro

Portuguez , e das primeiras calidades; Paliou a Caí*

tella , fenindo de Menino á Princeza Dona Joanna , roay

de EIRey Dom Sibaftiaõ
,
quando, por morte de feu ma-

rido o Príncipe Dom Joaõ , voltou para Madrid ,• Em
annos taõ verdes fervio com taõ maduro juízo , c com
taõ pontuaes attençoens, que a Princeza fez íempre dei-

le ííngular eftimação , e em vida o preferio a todos os

feus criados, e por morte o deixou muito recomendado

a feu irmão ElRçy Filippe li. de Caftella $ EIRey o cha-

mou para íi , e fez gs andes honras, e fiou delle muitos,

e relevantes negócios da Monarquia. Nris viftas do mef-

ino Rey com El Rey Dom Sebaftião , elle foi o que com
prompta, e opportuna deligencia defviou o rompimento

entre as duas Coroas, como outro dia dizemos. Elle foi,

a quem em grande parte deveo também Filippe a união

das mefmas
,

pelas deftrezas , e negociaçotns , com que

íoube atrahir ao partido do mefmo Rey , e dividir entre

íi os Fidalgos Portuguezes,* e EIRey lho confeíTou aíTim,

como também outro dia dizemos. Por t-ftc modo fe foi

adiantando tanto na benevolência de EIRey, que chegou

a fer notoriamente o (eu valido,- Prtzava-fe Filippe, de

que nunca os tivera ; Mas com eífeito teve dous , e am-
bos Portuguezes

,
qaaes foraõ Ruy Gomes da Sylva , de zj.de Ju«

quem falamos em outra parte , e Dom Chriftovão dc
lho *

Moura , de quem himoi falando , e hum , e outro com
notáveis circunftancias : Porque fe conííderarmos o efpa-

ço da vida de EIRey , dividido em duas partes , na pri-

meira foi valido o primeiro, e na fegunda o fegando: O
Zzz primeiro
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Dia íS. primeiro confervou o valimento ate a lua morte: O fe-

A ft ganí* at^ a morte de EIRcy : Ambos fundaraq grandet

° 'cafas , lahindo de Portugal Fidalgos particulares , c po-

bres ,
pofto que nobiliílimos: Ambos , fendo validos, fo-

raõ geralmente bem quiíros , e amados. Na ultima do-

ença de EIRey, que foi muito prolongada, e afearoza

,

nunca Dom Chriftovão fe apartou dos íeuspés, e o íer-

vio até a morte com íingular cuidado , e aíficío. Afligia-

fe EIRey com algumas noticias , que lhe chegavaõ , de

novas diípoííçoens do Príncipe feu filho , e íucccíTor , e

dizendolhe D. Chriítovaõ : Que podia Sua Mageftade levar

a coníolaçaõ , de que deixava hum filho capaciííimo:

Refpondeo : Ay Dom Chrtftovaõ ,
que temo

,
que o hao de

governar] MortoElRey, e íuccedendo-lhe feu filho, Dom
Filipe III. de Caftella , e II. de Portugal, começou Dom
Chiftovão a crefcer tanto na íua aceitação , que o Mar-

quez de Denia, depois Duque de• Lerrna
, já declarado

valido , temendo
,

que o Moura o derribaíle , difpoz as

coufas de maneira
,

que o fez fahir eleito Vice-Rey de

Portugal , e foi o primeiro Portuguez
,
que logrou efta

grande Dignidade j Nclla procedeo com tal temperamen-

to entre o rigor , e a brandura , entre o refpeito , e o
agrado, que mereceo , e confeguio o de todos. Conta-fe,

que entrando hum dia no Palácio de Lisboa , rodeado de

pertendentes , chegava a falar-lhe hum Soldado nobre;

Naõ parou o Vice-Rey, defeulpando-íc com dizer: Que
a gente era muita -

y entaõ fe lhe poz diante o Soldado, c

lhe diíTe: Senhor Dom Chrtftovaõ , deixe Vo(fa Serhorta a

gente , e ouça os homens. Parou elle , admirado da brioía

refoluçaõ, e o ouvio muito de vagar , e logo o defpachon

como pertendia. Paííou depois Dom Chriftovaõ a outros

empregos, em ferviço da Monarquia de Hcfpanha, fem-

pre com geraes acclamaçocns de attento , difereto , ge-

neroío. Erigio em diverfas partes màgnificentiíTimas fa«»

bricas , de que feja baftante prova o Palácio fundado em
Lisboa , que do feu appellido fe chama Corte Real. Fale-

ceo ncfte dia , anno de ... .

/ III.
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Dia i&

IV. de

Agoflw

NEfte dia , anno de 1606. nacco em Valhadolid a

Infanta Dona Maria, filha de Dom Filippe II. Rcy de
Porcugai , e III. de Caftella, e da Rainha Dona Marga-
rida de Auftria. Cazou a Infanta no anno de 163 1. com
Fernando Rey de Bohemia , e Ungria, depois Empei ar

dor III. do nome.

DECIMO NONO DE AGOSTO.

I. Cotifltfto memorável na índia : Noticia de hum homem
monfiruofo.

II. Frey Heitor Pinto,

III. Naufrágio do Galeão Santiago,

IV. Dom Belchior Carneiro*

V. Dom Jorge da Cofia , Cardeah

\

L

CHAVA-SE na terra firme de Goa hum Ca-
pitão do Idalcaõ , chamado Xacolim , com
fete mil homens de peleja , infeftando com re-

petidas hoftilidades varias povoaçoens , das

que vi?iaõ na obediência do Eftado ,• Sahio-

lhe Dom Antão de Noronha com íeis centos Portu-

guezes de pè , e oitenta de cavallo , e mil e quinhentos

Canárias , e fe foi alojar na noite defte dia , anno de ...

.

e«r> fitio pouco diftante dos inimigo? ; Fiados eftes no ex-

celío do numero, e muito mais na opportunidade da 00
cafiaõ , por entenderem , que os noífos , com o trabalho

da marcha , eftariaõ entregues ao fono , e áo defeuido,

os vieraõ atacar com grande fúria ; Mas os Portuguezes

,

que cftavaõ avizados , e prevenidos , os rechaçarão taõ

valerofamente
,
que fobre huma brava peleja , forao os

inimigos rotos, e desbaratados ,- No dia íeguinte moílrou

Zzz ij a cam-
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Oía 19. a campanha, quam grande fora a mortandade feita nos

de Mouros ; Entre elles foi vifio hum cadáver , jà íem ca-
Agoíto.

j^gçg ^ corp cra Jc Qit palmos , e os braços , e per-

nas de taõ defacoftumada grandeza
,
que parecia da ge-

ração doi Gigantes: Era muito alvo, e na còr , e traje

rooftrava fer de outra Nação diferente , das que babitaõ

na Azia.

11.

FRey Heitor Pinto, Portoguez, natural da nobre Vil-

la da Covilhã : Depois de eftudar Direito nas Uni-
vcríidades de Coimbra , e Salamanca

,
profeífou o hábito

da Sagrada Religião de Saô Jerónimo : Foi exceHentc

Thcologo, e veríadiííimo nas expoílçoens da Sagrada Ef-

critura, cuja Cadeira leo muitos annos , com maravilho-

ía aceitação, na Univeríidade de Coimbra : Efcreveo , e

imprimio fobre alguns livros delia doutiílimos Comentá-

rios : Os feus Diálogos foraõ , e leraõ íempre eítimadif*

íimos , e como taes íorão imprcílos muitas vezes, e tradu-

zidos em varias lingoas ; Morreo em Caftella no feu Con*
vento de Guadalupe, neíte dia, anno de 1584.

11:.

NO mefmo dia , anno de 1 5 8 j. fe perdeo nos bai-

xos, chamados da Judia , o Galeão Santiago, de

qoe era Capitão Fernaõ deMendoça: Vazava na-

quella hora a maré , e por eíía çaufa eftavaõ defeuber-

tos os rochedos , em que naufragarão , e fobio a eller

a mayor parte da gente ; O Capitão íe meteu no efqui-

fe da Náo , com taõ pouca prevenção de fuftento, que

logo começarão a perecer á fome , e fede , e com tem-

po taõ rigoroío
,

que de noice os trelpaííava o frio , de

dia 01 afiava o Sol : AíTim deraõ â coita , e foraõ logo

defpidos , e^fpancados pelos Cafres : Eraõ os compa-
nheiros por todos dezoito, e por entre infinitos trabalhos,

e innumeraveis mizerias apenas chegarão fete a terra de

Chriítãos j Sincoeota fe meterão no batelão da Náo , e

defviando-fe dos baixos conhecerão
,
que fe hiaó fubmer-

gindo
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gindo com o pezo da gente: Foi precifo lançarem aígu-Diaij).

mas peííoas ao mar , c entre outras coube a forte , ou aA
d
J,

difgraça , a hum de dous irmãos do appellido de Xime-
°°

ne», que era o mais velho, mas acndio logo o mais mo-
ço dizendo, que elie queria fer o lançado ao mar : Por-

que feu irmaõ , como homem de mais annos , e de mayor
capacidade podia melhor amparar duas irmãs de ambos;
que lhe ficavaõ no Reyno; Com eíFcito o lançarão naõ

fern entranhavel dor dos que lhe viraõ obrar huma taõ

heróica fineza , a qual Deos lhe pagou
,
porque lhe deu

tantas forças , e alentos ,
que pode feguir alguns dias , e

noites aos companheiros, nadando a huma vifta deites

:

Os quaes compadecidos de novo , e juramente admira-

dos, o recolherão outra vez no batel , e dando cite tam-

bém a coita padecerão os que hiaô nelle as meimas tnbu-

laçoens , e mizerias
,
que os outros , c muitos deixarão

as vidas nas terras , c nas mãos dos Cafres 5 Ainda foi

mais horrível a tragedia dos que ficarão nos baixos, que

ícriaó mais de duzentas peííoas, porque ficarão na infalí-

vel certeza , de que em enchendo a maré fe haviaõ de

afogar todos, e alli era, fem duvida, para elles cada on-

da hum novo laço mortal , que lhe apertava a garganta
;

Morrerão em rim laítimoíiffimamcnte.

IV.

DOm Belchior Carneiro naceo em Coimbra de no-

bre geração , entrou na Companhia de Jeíus , foi

o primeiro Reytor do Collegio de Évora, c
, paliando á

índia , o primeiro Lente de Moral do Collegio de Goa.

Na Cidade de Cochim fe armou com grande zelo con-

tra os fequazes do Judaifmo, e foi caufa de que alguns fe

converte ffem , e de que outros foífem prezas , e também
de que fe introduziffe na índia o tribunal da Inquiíiçaõ.

Em Goa foi (agrado Bifpo de Nicèa na Ethiopia pelo feu

Patriarcha, Dom Joaõ Nunes Barreto. A Santidade de

Pio V. o conítituio Bifpo do Japaõ , e China , fendo o
primeiro daquellas partes , e o que fundou ém Macao a

lua primeira Sé. Depois de renunciar o Bifpado , e haver

feito
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piã 19. feito utiliffimas MiíToens , falecco nefte dia, anno de 1583.

A
de
a Jaz na Igreja da Companhia de Macào.

V.
-

Aceo D. Jorge da Cofta na Villa de Alpedrinha Co-
marca da Beira: Na primeira idade lhe diífe hum peri-

grino naõ conhecido que havia de fer Cardeal , e no

cffeito fe vio, que falara com luz fuperior. Eftudou no Con-
vento de Santo Eloy de Lisboa as primeiras letras , e depois a

fagrada Theologia, em que íe fez naõ vulgarmente dou-

to. Por intervenção do venerável Padre Joaó Rodrigues

Reytor
,
que entaõ era do mefmo Convento, entrou a

fer Meftre da Infante Dona Catharina, filha dcIRey D.

Duarte, e entrou com taõ boa fortuna, que defte princi-

pio lhe naceraõ as mayores. AíTim confeguio agi aça de

Dom AíFonfo V. entaõ Rey de Portugal, que foi mui-

tos annos arbitro do Reyno. O mefmo Rey o elevou,

Sobre outras Dignidades do mefmo nome , à de Arccbifpo

de Lisboa -

y
Duas vezes o mandou por feu Embaxador a

Caftella a negócios relevantes, em que fe houve cem An-

gular prudência, e valor. Nas expediçoens, que EIRey
fez a Africa ( e lhe deraõ o renome de Africano ) en-

trou o Arcebifpo Dom Jorge da Cofta em grande par-

te com largas contribuiçoens , e prudentes confelhos. O
Papa Sixto IV. inftado do meimo Rey , e muito mais da

iiluftre fama de feus grandes merecimentos , ocreou Car-

deal do titulo dos Santos Pedro , e Marcello -

y
Mas como

naõ haja felicidade fobre a terra, fem miftura de algum

dezar , e contratempo, teve o Cardeal Dom Jorge graves

difgoftos , por cauia do Príncipe Dom Joaõ , rlluo do

meímo Rey , Dom AíFonfo, e immediato fucceílor do

Reyno. Era o Príncipe dotado de huma indole excelia

,

e de condição muito alhea de fe deixar governar-, ou pre-

ceder em coufa alguma. Levava mal o demafiado, è def-

potico poder do Cardeal , e paííou a tamanho extremo

a íua indignação, e impaciência, que em certa occafiaô

lhe chegou a dizer : c^fie o deitaria de huma ponte aba-

xo. Logo deliberou auzentar-fe, e, oceultando o feu te-

mor
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mor com vários, c dccorofos pretextos, partio para Ro- Dia 19.

ma , fegnido de grande numero de Nobres, que nafom-* „

bra de taô grande perfonagem, efperavaõ adiantar a fua

fortuna. Foi recebido naquella Corte com exquifuas de-

monftraçocns de agrado, e eftimaçaõ , afTim do Summo
Pontífice Sixto , como de todos os Cardeaes. Logrou a

graça do mefmo Pontífice , e de Innocencio VIII. Ale-

xandre VI. Júlio II. Em cujas eleiçoens , foi o principal

Promotor , e nos Pontificados dos mcfmos, o principal

Miniftro. No de Alexandre Vi. foi arbitro do provimen-

to dos Benefícios, c das difpenfas de Portuga! ; e no de

Júlio II. do governo da Igreja. Teve tantas dignidades

,

e rendas Ecclefiaílicas
,

quaes nunca teve outro algum
homem : porque foi juntamente Arcebifpo dos dons Ar-

cebifpados
,
que entaõ havia cm Portugal, Braga , e Lif-

boa: Bilpo de Évora , Poito, Vizeu , Algarve, c Outa.
Teve os Bifpados Cardinalícios , Albanenie , Tuicuíano

,

Portuenfe , e de Santa Rufina. Foi Decano do Sacro Col-

legio , Legado de Veneza , e Ferrara; S nhor da Villa

de Arpanica com todas as fuás rendas , e juriídiçoens
j

Dom Prior de Goimaraens, e Piote&or da Univerfidade

de Lisboa ; Deaõ de oito Cathedraes, de Braga , Lisboa,

Porto, Lamego, Guarda , Vizcu, Silves , e Burgos , com
o feu Chantrado. Teve huma Abbadia em Veneza, ou-

tra em Navarra, e em Portugal fettc Abbadias da Ordem
de Saõ Bento , Tibaens , Pombeiro , Rendufe, Toue

,

Saõ Romão, Adaufe , e Gundar : íeis da Ordem de Saõ

Bernardo, Alcobaça, Tarouca, Bouro, Cciça , Fiaens,

e Saõ Pedro das Águias : dez Priorados de Cónegos Re-
gulares, Grijo , Vanho , Saõ Jorge , Roíiz , Caramot,
Junqueira, Landim, Oliveira, Macellos , e Long vares.

Teve mais nefte Rcyno, e fora dellc, outros muitos Be-

nefícios, e innumeravcis Igrejas particulares, opulentiífí-

mas, poífuindo tudo juntamente em fua vida , fc bem al-

guns annos antes que morreífc , tinha renunciado quaíí

tudo em pcíloas de calidade , e da fua obrigação. Hon-
rou , e engrandeceo muito a feus parentes. Inveítio no
Morgado de Pancas

,
junto a Lisboa , e no de Aralaya

junto a Alpedrinha , a Joaõ da Coda, de quem defeen-

dem
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Dia 59. jcm os Senhores de Pancas. Cazoo quatro irmãs com

A ^ quatro Fidalgos da primeira Nobreza. Fez Arctbifpo de

Lisboa a Dom Martinho da Cofta , e de Braga a Dora

Jorge da Cofta fens irmãos : Bifpo do Poito a Dom Dio-

go da Cofta , e depois a D. Pedro da Cofta feus fobrinhos: a

Chriftovaõ da Cofta fez Thezoureiro rr òr da Sè de Lif-

boa : a Gafpar da Cofta Deaõ do Porto. Fez conceder

grandes graças , e privilégios a efte Reyno. Foi iníígne

bemfcitor da Congregação deSaoJoaõ Evangelifta. Com
cento, e dons annos deidade, no de 1508. morreo em
Roma ncfte dia. Jaz em humaCapella, que edificara cm
Santa Maria do Populo, com dous epitáfios 5 hum, que o

mefmo Cardeal mandou pôr antes de morrer , c outro ,

que depois lhe fez acrecentar feu grande amigo o Sum-

mo Pontífice Júlio II.

VIGÉSIMO DE AGOSTO.
I. Saô Lúcio , e Santa Cakia MM.
II. Defende-fe a fortaleza , e Cidade de Columbo de hum

grande affaho.

III. Btfpo Dom Jerónimo Ozorio.

I V.- Encontro de dom Embaxadores de Portugal , e Caflella.

V. Furtojo combate em Ceilão , em que morre o famo/o Cort/»

tanúno de Sã , e Noronha,

VI. Cafo memorável fuccedtdo à Rainha Dona Maria
, filha

delRey de Portugal Dom dffhnfo IV.

Vil. Dom Pedro da Fonfeca , Cardeal.

1.

AM Lúcio Caio Atilio, Pay das Santas nove

Irmans Bracarenfes , convertido à Fé , pade-

ceo por ella nefte dia , na perfeguiçaõ do

Emperador Antonino. A meíma dita logrou

Calcia, May das mefmas Santas, a cujas ora-

çoens fe deve , com rezaõ , attribuir o novo fer , qné

coníc-
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confeguiraô feus Pays , muito mais felice; c excdlente, Dia 20 '.

que o cjue ellas receberão delle. A ít «

ii.

DEfdc finco defte mez até efte dia , cm que cftamoí

do anno de 1587. foi profeguindo o tirano Rajií

furiofos aífaltos contra a Fortaleza , e Cidade de Colum-
bo $ E ( deixando outros

,
que pela iemelhança caufaria

faftio o repetilos ) neffce dia fobre a tarde , mandou deípre-

gar duas bandeiras , huma branca, e outra vermelha, e

logo começarão a íoar os triftes inftrumentos , de qoe uzaõ

os Gentios da índia , nas occafioens , em qoe fe fazem

Amoucos , iilo he, orferecidos a morrer , ou vencer j E com
grandes alaridos , c brados ( a que elles chamaõ coquia*

das) acometerão a Cidade , arrimando-lhe grande nume-
ro deefcachs por muitas partes , e pela do mar, veyocom
o mefmo intento huma armada inimiga j Grande foi a

confternaçaõ , em que fe virão os pouoos Portuguezes, que

havia na Cidade f Grande a fúria
, e rcfoluçaõ , com que

foraõ acometidos! Mas ainda foi mayor o feu esforço
;

Aífim rebaterão a porfia dos Infiéis: Aííim lhe quebrarão

os primeiros Ímpetos
,
que finalmente fe começarão a reti-

rar com mais confuzaõ , do que haviaõ trazido arrogân-

cia. Ficou o campo ao pe das muralhas juncado de corpos

mortos, e defpedaçados, que formavão huma horrível re«

prefentaçaõ : A armada fe retirou também deminuida de

velas, e de foldados ; Affiíliraô alguns Religiofos de SaÕ

Francifco, que havia na Cidade, aos mayores perigo» com
admirável conftancia , acodindo a todas as partes com oi

remédios do corpo , e do eípirito.

111.

OBifpo Dom Jerónimo Oforio , nafceo cm Lisboa da

nobre , e antiga família do feu apellido : Nos primei-

ros annos, e nos rudimentos dalingoa Latina ,caníava ad-

miração ao§ Meftres : Porque quando outros moços da fua

idade mal fabem falar Portuguez , falava ellc eom tanta

Aaaa prom*
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Dia lo. promptidaõ aquella lingoa , como fe lhe fora natural ;De-

j, pois fe apurou nella de maneira
,
que, fenaõ venceo, he

° *fcm controverfia
,
que igualou a Cicero , e a La&arxio,

rezaõ, porque era chamado vulgarmente o Ctcero Portttgnez:

A fuavidade, a pureza, a elegância das luas frazes , oleie-

£to dos feus períodos, a clareza , e propriedade da lua lo-

cução naõ cem igual nos Aathores modernos, nem nos an-

tigos fuperior : Era também veríadiífimo nas lingoas Gre-

ga , eHcbrea: Aífim na Rethorica, na Filofofia , na Ma-
thematica : Aífim nas Theologias, Efpeculativa, Mora!,

Expofitiva , e Polemica : Eftudou lingoas , e íciencias nas

Univeríidades de Salamanca, Bolonha, Pariz ,
que, em

fim, nao bailava huma ío Efcola para formar hum talento

de taô alta reputação. Tornando para a Patiia , e tendo

chegado a cila muito antes a fama do feu grande talen-

to: EIRey Dom Joaõ 111. o rogou com a Cadeira de Pri-

ma , e eferitura da Univeríidade de Coimbra , a qual ex-

plicou , alguns annos , com tanta aceitsção , e aplaufo,

que o Cardeal Dom Henrique , o arrahio para Évora,

provendo-o no Arcediagado da Sé da mefma Cidade. As

fuás obras fe imprimirão em quatro volumes
,
que con-

tem doutiííimos Comentários fobre alguns livros da Eí-

cricura , e diverfos Tratados Moraes , Hiftorico* , Políti-

cos, e outros em defenfa da; Igreja Romana contra os

Hereges do Norte , envolvendo fempre , entre as flores

da Rethorica , e veftindo com a gala da Eloquência íazo-

adiífimos frutos, e altiífimos docutnentos da Filoíofia Chri-

fta : Por fuás obras^foi taõ celebrado o Teu nome , que

(como antigamente a Livio em Roma) o vinbão ver a

Portugal muitos homens curiofos,de terras muy remotas,

e com os mais Sábios, que nellas havia, e com muitos,

e grandes Principes fe comunicava por cartas com gran-

de familiaridade, c de todos era tido em íumma cftima-

ção: Foi Bifpo do Algarve , e no Governo daquella Igre-

ja deu illuftres provas , de que nàõ era menos Santo, que
Sábio ; e oceuparia as mayores Mitras do Reyno, fe a ma-
goa entranhavel das calamidades , em que vio íubmergida
a íua Pátria , com a fatalidade delRey Dom Sebaftiaõ , que
fuecedeo no fen tempo

%
fenaõ apodera (Te tão fortemen-

te
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te do feu coração

,
que fc affírma , lhe fofocon a vida,Dia 2o,

e fenaõ foube foííe outra a doença , que lha tirou ncfte
A

®

dia, anno de 1580. Teve hum fobrinho do feu mefmo ^° °9

nome
,
que lhe eícreveo a vida , e lhe copilou as obras,

a que ajuntou algumas fuás, cheyas também deexcellente

doutrina, e de vafta erudição.

IV.

E Levado ao trono Real Portuguez o oitavo Duque de

Bargança, com o nome de Dom Joaõ IV. defpedio

promptamente Embaxadores Extraordinários ás primeiras

potencias da Europa, independentes de Caftella: A Fran-

ça Franciíco de Mello, feu Monteiro mór$ a Inglaterra

Dom Antaõ de Almada ; a Suécia, e Dinamarca Fran-

ciíco de Soufa Coutinho; aos Eftados de Olanda Triítaó

de Mendoça, e a Roma Dom Miguel de Portugal, Bif*

po de Lamego, da grande Cafa do Vimiofo, e dignif*

íimo por íuas excellentes partes de qualquer grande oceu-

paçaõ. Coníideravão-fe geralmente nefta ultima Embaxa-
da grandes diíficuldades por muitas rezoens politicas,* e

logo o Bifpo, chegado a Roma, as foi experimentando

invencíveis. Regia então o leme da Barca de Saõ Pedro ,

Urbano VIII. e pofto que fe dizia era de génio Fran-

cez , e França então ajudava a todo o feu poder os inte-

reífes de Portugal , nem por iífo fortiaõ algum bom ef-

feito as fuás negociaçoens. Nada valião também as d®

Bifpo, por mais que as esforçava. Coníiítia a lumma da

difficuldade em fc o haviaõ de admitir como Embaxador

de Príncipe Soberano.

Forão três os principaes pareceres. O Cardeal Zac-

ceto dizia : Que aquella Embaxada naõ era mais
,
que

huma publica voluntária demonftraçaõ de obfequio , e

obediência ao Ponàfice, como Pay Univcrfal , e que naõ

fe devia impedir ao filho obediente , e obfequioío o que

nao fe negava ao eftranho , e inimigo. Que pelo direito

das gentes erão livres em todas as Cortes do mundo as Em»
baxadas de Príncipes Fieis, e Infiéis. Que fe Filippe II.

entrara em Portugal fem admitir a -mediação de Gregório

Aaaa ij XIII.
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E>k 20. XIII» por mais , <jde efte pertcndeo interpor a foa amho*

A
^\ cidade, pela morte do Cardeal Rey Dom Henrique, tam-

^bem agora fenão devia refentir Filippe IV. daquella Em-
baxada , quando cila naõ dava , nem tirava direito ao

que foOfc verdadeiro Senhor. Que ao Pontífice não toca-

va a deciíaõ de negócios meramente fecnlares. Que na

Cúria fe obfervara em todos ei tempos o cftillo de fe re-

conhecer Rey aquelle, que eftava de poffe, e que o no-

vo Rey de Portugal ie achava Senhor do mcfmo Reyno,

e feus Domínios com univeifal aceiraçaõ, e aplaufo de to-

da a Naçaõ Porrugucza. Que todas as da Europa fe ha-

viaõ de admirar juftamente , fe viflem
, que Roma an»

tepunha as conveniências temporaes ao bem cfpiritual de

tantas almas. Que da negativa fe íeguiria a perdição de

muitas pela falta de Paílores : Porque nem Roma daria

Biípos a Portugal , nomeados por hum Príncipe a quem
naõ reconhecia Rey , nem efte os admitiria íem Ter fua

a nomeação. Que por outros pontos femelhantes íc ha-

viaõ apartado da obediência da Igreja tantos Reynos, e

Províncias do Norte. Que o bem commum da Fè , e da

Religião devia prevalecer a todos os refpeicos humanos.

Que na queftarõ da precedência entre as duas Coroas, Ca-

tholica , e Chriftiãniííima , dera len tença a favor de (la o

Santo Pontífice Pio V. e que nem por iíío EiRey de

Hefpanha fe animara a contraftar com o refpeito , e ve-

neração da Santa Sé Apoftolica, e que o meímo fe devia

crer no cafo prezente. Que fe toda via temiãò os pode»

res delRey de Caftella , muito mais poderofo era Deos com
infinita ventagem. Que o teriaõ fem duvida a íeu favor ,

fe obraííem fegundo os dictamea da rezão, e com aqueU

la rectidão, e inteireza
,
que |e eíperava do Vigário de

Chrifto.

O fegundo parecer foi do Cardeal Bentivolho, fa-

mofo Hiftoriador , o qual diífe, que fe havia de admitir

a Embaxada , mas com o protefto <ie que a tal admiííaõ

naõ perjudicaria ao direito delRey Catholico. O tercei-

ro parecer foi do Cardeal Pan filio , que depois íticcedeo

a Urbano , com o nome delnnocencioX. O qual, jàcom
os olhos na fua Exaltação, fe acoftou á facçaõ de Caílel»

u,
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la, que entaõ fe achava mais poderofa naquclla Corte, cDizzò,

diíTe, que de nenhum modo era conveniente admitir o Em- A ^,

baxador de Portugal: e toda a força das Tuas rezoens con-

íiftia em dous temores; hnm , da invazão das armas Heí-

paohollas nos Eftados Pontifícios : Outro , da íulpeníaõ

dos interefles, que de Hefpanha corriaó para Roma. Se-

guio-fe efte terceiro parecer ,• e nelle perfeverou aquella

Corte até o tempo da paz na longa duração de vinte , e

oiço annos.

Mas cita foi huma rara prova da protecção fupe-

rior fobre o novo Rey : Porque parecendo a léus inimi-

gos, que aquella negativa era em grande prejuízo da íua

confervação , efta fe firmou por eífe mefmo caminho , e

eíl^belecco com mayor fegurança : Porque achando-íe

Portugal exhaufto de cabedaes pelas extorçoens preceden-

tes dos Caftelhanos , lhe foi precifo valer-fe por empreí-

timo das rendas dos Bifpados vagos
(
que eraõ todos os

do Reyno , e Conquiftas ) com que íuprio cm grande

parte os gaftos immenfos de tão proluxas guerras.

Em quanto duravão as fobreditas conferencias , e

ferviao os pareceres » e as cxpc&açoens naquclla Corte ; Eis-

que entra nella com o Caracter de Embaxador extraor-

dinário de Hefpanha, o Marquez de los Velles, acompanha-

do de grande numero de criminofos , e foragidos
,
que

convocou das províncias circonviílnhas , em ordem a ex-

ecutar a injufta, e atroz rezoluçaõ, que fe havia tomado

em Madrid, da morte , ou prizaõ do nolío Embaxador , Bif

-

po de Lamego. Nefte dia , anno de 1641. fahio o Bif-

po até o Palácio do Embaxador de França
,
que então

era o Marquez de Fontanè , com tençaõ de hir viíitar a

Igreja de Saò Bernardo, cujo o dia era. Alli lheichegou

noticia ,de que o Embaxador de Caftella fe ficava prepa-

rando de armas , e gente : Dizia o Fraucez ao Biipo,

que ficaííe aquella tarde, e noite em íua caía, o que naõ

íe poderia eftranhar ,
por haver ficado nella outras ve-

zes. Mas o Biípo , reveftido em generoíos brios, em que

o inflamava o feo illuftre fangue , rezolveo , que naõ ha-

via de alterar o intento , com que fahira de fua cafa» E

entrando na carroça , com quatro Gentis homens , e fe-
*

guido
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Dia 2o.guido è desfillada de Portuguezes , Francezes , e Cate-

^e laens, que chegavaô ao numero de feifenta ptíToas, mau*
*>° °'dou guiar para a Igreja de São Bernardo. Qpafi ao mef-

mo tempo abalou o Marquez de los Velles, e guiado de

efpiaa fe encontrou com o Bifpo em huma volta, que

faz a rua de Santa Maria ín Via. Bradarão os Caftelha-

nos dizendo : Alto ao Embalador de Hefpanha. Refpon-

deraõ os Portuguezes ,
que paraiícm ao Embaxador de

Portugal. E fem dilação fahiraõ huns, e outros das car-

roças , e concorrendo os que as feguiaõ, juntos em gran-

de numero , de parte a parte fe travou hum duro calo.

Aos'primeiros tiros cahio morto hum Maltez, parente do

Embaxador de França, e trez criados do Biípo; da parte

do Marquez cahiraõ mortos oito , em que entrou o Ca-

pitão Dom Diogo de Vargas , e vinte feridos $ e ceifan-

do as bocas de fogo , levarão das efpadas , e pofto que

os Portuguezes craõ menos , foi tanto mayor a fua rtzo-

luçaõ, que em i>reve elpaço romperão inteiramente ao*

Caftelhanos , e os puzeraõ em vergonhoía fugida , me-

nos os que ficarão eílirados no campo, O Marquez de los

Velles , turbado , er temeroío , fugio pelo eípaldar da car-

roça , e perdido o chapeo , c defeompofta a capa , fe

•acolheo á logea de huma mulher , e valeo*lhe naõ fer

Portugueza, e forneira: Porque de huma deftc ofíicio fe

diz, que na occafiaõ da batalha de Aljubarrota , matara

fete Caftelhanos com a pá do forno. Ficou na mefma
rua , feita pedaços , por efpaço de dous dias , a carroça do
Embaxador de Caftclla

,
porque correfpondeífe o dcía-

cordo , depois da pendência , ao orgulho, com que os Caf-

telhanos a haviaõ ideado. OBifpo, em quanto ella du-

rou, eíreve em pè com huma clavina nas mios, fem ou-

tra operação mais, que a de animar aos feus com a fua

prezença , moftrando huma rara, e eftupenda íerenidade,

e conftancia de animo , e femblante. Entendeo-fe
,
que

efte horrendo infulto , em que haviaõ fido agreííores os

Caftelhanos, adiantaria muito os intereífes de Porrugal

,

refemindo-fe os Miniftros daquella Corte á vifta de hum
tão iníolente dexacato , com que fe violara a fé publica,

e direito das gentes , e te perdera o decoro á Mageftade

Ponti-
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Pontifícia. Mas pode ncilcs mais, que a rezão,otemor, e^ia^o.

o Bifpo fahio de Roma , Tem querer admitir a audiência . %
particular, que o Pontince lhe orrerecia , e icm ter com- °

primento algum com os feus Nepotes, os Cardeais Fran-

,cifco , e António Barberinos , dos quaes fora tratado com
menos íincéras demonftraçoens.

v.

COnftantino de Sà , e Noronha , Cavalheiro das pri-

meiras calidades de Portugal , como provão os léus

dous appellidos , mas ainda mais illuftre pelas acçoens mi"

litares, em que íe exercitou toda a vida, até que a per-

deo gloriofamente em obíequio da Fè , e do feo Rey. Paf-

fou a Africa , e n3 Praça de Mazagaó militou dous annos,

e meyo, com fingular reputação de valor, e generofída-

de, com que fe fez igualmente refpeitado , e bem quif-

to. No anno de 1614. fe embarcou para a índia, como
para campo mais largo , onde pudeííe executar mais li-

vremente os dezejos , em que ardia de íeguir os paífos de

feos mayores. Na viagem padeceo huma perigoia tempef-

tade , c entregue jà o Galeaõ ao arbitro das ondas, foi

dar a Magadaxó, Cidade de Mouros na Coíla da Ethio-

pia , levando fete centos homens enfermos , e os faôs

(
qoe erão os menos ) mal fofridos na falta quaíi extre-

ma de vitualhas .começarão a tumultuar contra o Capitão,

e piloto , atribuindo a culpa de ambos, o que na verda-

de era difgraça. Conftantino de Sà , que hia alli como
particular , vendo

,
que naquella cedição corriaõ todos

mayor perigo do que na tormenta paliada , acodio a ío-

cefrar o tumulto, naõ fó com palavras , que pouco valem,

mas com generoías obras : Porque naõ duvidou defpen-

der com enfermos, e faõs, toda a íua macoloragem , de

que vinha provido cm grande abundância, e as luas rou-

pas , e veftidos , até empenhar as Tuas joyas , e quanto

coníígo trazia; e por cfte modo, ferenada a cediçaô , e

reftituida a paz , aportarão finalmente a Goa. Nefte gran-

de Empório profeguio com liberal profuzaõ em foccorrer

aos Fidalgos, e foi dados pobres , ciando rneza publica %

todos
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Dia lo. todos os que lha queriaõ aceitar , e o mefmo fez fempre

*k em todas as praças , onde aíliftio. Pelos degràos de ou-
™ 'tros empregos menores, íubio ao de Governador, e Ca-

pitão General de Ceilaô, que he o íegundo daquelle Eí-

tado, e degráo também para o primeiro , conforme a pia"

tica muitas vezes ufada naquelles tempos. Governou mui-

tos annos aquella Ilha com íucceíTcs difFerentes, jà prof-

peros , já advcrfos, e de alguns mais memoráveis fazemos

mençaõ em outros dias. Neíle , em que eílamos , íncce-

deo a fui morte, como agora diremos. Profeguia o Rey
de Candea , em infeftar as terras do noíío partido, apro-

veitando-fe da certeza, em que eítava , do pouco poder com
que entaõ fe achavaõ alli os Portugueztí. Desfrutavaõ

os Mioiftros deiRey as grandes utilidades daquellas Pra-

ças, íem fe lembrarem dos meyos, com que ellas le haviaõ

de defender de tão podcrofo inimigo, qual era EíRiy de

Candea , reforçado agora , e foberbo com os foccorros

dos Inglezes, e Olandezes, que havia admitido nos feus

portos em ódio do noíío domínio. Conftantino de Sà

procurava ao mefmo tempo manter a antiga reputação

das noíías armas, e naõ fazia pouco em a confervar de-

baixo de oftentaçoens mais apparentes
,
que fortes. Co-

bria os lugares mais perigofos
,
quanto lhe era poííivel ,

repartindo por elles as débeis guarniçoens , com que fe

achava ,• contentando-fe com reprimir de algnm modo
as offenfas, que naõ podia vingar. Chegou entaõ a Goa
por Vice-Rey,o Conde de Linhares , e perfuadido com
mais ardor, que rezaõ, a que no tempo da íua regência

tomariaõ melhor femblante ascoufas do Eítado, fofrendo

mal o focego das noífas armas em Ceilaõ , efereveo fo-

bre a matéria huma carta com picantes equívocos ao Go-

vernador. Efte, que ardia em vivas chamas de moítrar

,

que fe o detinhaõ os efcrupolos da prudência, naõ menos
o excitavaõ os eftimulos da honra; ainda que via, que o

Vice-Rey o provocava a perder-íe, propondo-lhe huma
guerra perigofa , fem lhe dar os meyos de a fazer , fe

rezolveo a fazella , e ajuntando hum bom numero de

Portuguezes , e a eftes , outro muito mayor de Zingalàz,

fahio a campo , e fe fez na volta do Reyno de Candea.

Os
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Oj Zingaláz, reputados por fieis aoEftado, é á noíTaRe-Dia 2o,

ligiaõ
,
por haverem recebido o Bantifmo , confervavsõ , A \

entre aparências de Chriílaõs , almas de Gentios, fe ha

viaõ ajuílado oceultamente com o feo Rcy em damno
nrffo. Chegarão ás vifinhanças da Cidade de Retulè, Ca-

pital do Reyno deCandea, e o Príncipe de Uva, fuecef-

íor do meímo Reyno, a deiemparou, fingindo temor , e

retirando-fe para o mais alcantilado de humas fragolas íer-

ra*. Puzeiaô-lhe os noííos o fogo , e quando cfta nobre

operação b-ftava para caftigo dos damnos , e injurias

precedentes, aíícataioõ, por feu mal , feguir a vitoria,

eíquccidos daqueile prudente axioma militar , de que ie

cfTercçnõ pontas de prata ao inimigo
,
que foge ; foraõ

penetrando o paiz atè huma grande eminência , que era

o que os bárbaros dizejavaõ. Nella fe acharão na manhã
deite dia , anno d* 1Ó30. cercados , e acometidos de

taõ nuirirroíos efquadroem; , que oceultavão os mon-
tes, e os valies. Entaô cahnão os Portnguezes no feu er-

ro, mas naõ defeahirão de animo. Difpuzeraõ-íe com in-

íigne rezolução, ou a faívar as vidas , ou a vendellas bem

Í
caras. Tiavcu-fe hum afperrimo conflicto , e logo no
principio delle fe voltarão contra os ncíTos os Zingaláz

traidores. Por todoí os lados era vanguarda para o ncífo

pequeno eíquadrao , porque os inimigos o cingiaõ em
hum gi; o completo , ehoviaõ fobre elle as bailas, as Te-

tas , e as lançai j e a efles chuveiros acreceo outro das nu-

vens
,
que também naqueile dia fe armarão contra còs

,

porque molhada ftm remédio a pólvora , e apagadas as

coitías, ficou inútil o uzo dos arcabuzes, em que confif-

tia a m íTa principal defenfa. Quando jà tudo cftava em
ultima deztíperaçaõ da noífa parte, hoove quem afTega-

rava a Conitantino de Sà meyo] de pòr a fua pefToa em
íaivo ; Mas o valeroíc Capitão íe ofFendeo muito da pro-

pofta
i

dizendo
,
que não era elle homem

,
que vendo

morrer taõ ^loriofamente os feus foldados deixafTe de mor-
rer com elles j e foi profeguindo a peleja com cífupendas

acçoens. Em cada golpe da íoa efpada fulminava hum
rayo , e tirava huma vida. Era vifto rodeado de cadáve-

res , como fervindo lhe de muío para a fua defenfa. Ha-
Bbbb via
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Dia 20. via o Rey bárbaro prometido grandes prémios a quem

*,£ lho entregaííe vivo • Mas era tal a mortandade
, que cau-

'fava nos inimigos , rezoluto já a morrer matando
,
que

houveraõ por bom partido , tirarem-lhe a vida com ar-

mas tiradas ao longe. Atraveííado já pelos peitos , e pe-

ias coftas, ie chegou ao feu Confcííor, o Padre Simaô de

L?iva, da Companhia, pedindolhe a ultima abfolvição , e

tilando de joelhos junto a elle , veyo humafeta, que os

ntraveíToa a ambos , de que ambos cahira5 mortos. Havia-

fe confeífado outras muitas vezes antes do con flicto , co-

mo graade Chriíhõ, qae era, e feito com muito vagar,

antes da jornada , o fea teftamento , prevendo
,
qae nella

havia de morrer. Com a fua morte foraõ rotos intei-

ramente os Portaguezes, que reílavaõ , e qaaíí todos paf»

fidos á cfpada : Aííitn alguns Zingaláz , que , todavia
t

períeveraião le2es. Foi efta ha na da* mais trágicas , e lal-

úmofas fatalidades , de quar; tas vio, e lamentou a índia dei-

de o feu descobrimento.

•
:

vi.

Azou a Infante Dona Maria, filha dos Reys d £ Por-

tugal , Dom ArTonfo IV. e D >na Bnces , com EtRey

de Caftelia, Dom Affonfo XI. e foi pouco ditofa com El-

Rey íeu marido ,
porque cfqueccndo-fc efte das obriga-

çoens de taô fagrado nome, fe entregou cegamente á be-

leza, e carinhos de Dona Leonor de Gufmão, Dama de

alto nafeimento, e de génio taõ aítivo
,
que intentou (cm

competência da Rainha ) lograr os primeiros agrados dei-

Rey , e as primeiras veneraçoens dos ValTallos, e o con-

feguio : Porque eíles , attendendo mais ao intertlTe
,
qoe ao

brio, fe declararão pela parte favorecida, epoderoía,- E
aquelle, como fe perdera a liberdade, poz na de Dona
Leonor todas as direcçoens do governo • Fluétuava a Rai-

nha neftes procelofos mares , e fó lhe réítava a cfperan-

ça, de que, fe Deos lhe déíTe fucceíTaõ, poderia melho-
rar de fortuna ; Iílo mefmo temia fobremodo Dona Leo-
nor. Succedeo em fim ,que a Rainha concebeo, echegan-

do a hoia do parto, fe dilatou efte por dez dias com evi-

dente
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dente perigo da Rainha , e da creatura , ç Um fe entender D,a 20 «

a caufa de tão extraordinário erfeito -

}
A caufa era

, que A h

Dona Leonor arrebatada, c cega daquellcs dous terríveis

arfeòtos , inveja, e ódio , tratou com huma Moura
,
gran-

de meftra de confeiçoens magicai , e diabólicas
,
que fí*

zeííe (como fez) huma de tal efrlcacia
,
que em quanto

a tiveííe apertada na mão , naõ pudeííc a Rainha parir,-

AíTim fe executou eftaudo Dona Leonor de vigia , para

que a Moura naõ larguíTe da m3õ o fatal encanto. Havia

na Corte hum Medico
, Judeu ?

homem de grandes letras, e

experiências , o qual levado de algum impulfo naõ conheci-

do, diífe a EIRcy: Que mandaf/e fahir do apozento da Rainha

todas as pejfoas , que lhe ajfifitau , excepto duas çrtadas
í e que

quando huma dejlas lhe déffe a nottcia , de que a Ratnha havia

partdoyfizefje Sua Alteza, e mandaffe fazer ai demonjíraçoens,

que huma tal nova merecia
t
Aífim íe fez

,
porque , pouco de*

pois de entrar o Medico , mandou eíte dizer a EIRey por

huma diquellas criadas : Que Deos alumiara a Rainha ; fe-

guio-fe logo cm Palácio, e em toda a Corte, aquellceílrondo

de Sinos, c de parabéns
,
que coítuma haver em cazos feme-

lhantes; E chegando as vozes aoapozeíito, onde eftava

Dona Leonor , ficou ablorta , e rompeo logo enfurecida

contra a Moura , e a defeompoz , de palavra, e obra
,
por

ver malogrado o feudezejo, contia o que lhe havia pro-

metido, e aíTegurado • A Moura cheya de temor, e per-

turbação quiz diículpar-íe , « fem advertir no que fazia,

abrio a maõ , e entaõ foi quando com effeito pario a Rai-

nha , o Infante D. Pedro, depois Rey, Succedeo cfte raro ca-

zo neftc dia , anno de i 3 3 3.

VII.

lEdro Rodrigues daFonfeca, Alcaide mor de Oliven-

ça, illuftre Cavalleiro Portuguez, do tempo delRey
Dom Fernando, por morte do mefmo Rey , feguio as

partes da Infante Dona Beatriz , Rainha
,
que entaõ era

deCaftelía, para onde fe retirou com feus filhos , hum
dos quacs era , o noíTo Dom Pedro da Fonícca ,• Era elle

dotado de taõ excellente génio para as letras, que, entre-

Bbbb ij gue
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Dia 2o.gac a Medres fabios , em pouco tempo , naõ teve nelles,

A
*—, que aprender, nem que envejar ,* íobre o ouro das ícied-

• 'cias, imprimio o efmalte das virtudes ,eíe fez porhumas,e

outras taõ celebre em toda Hefpanha,queo AntipapaBene-

dióto XIII. o nomeou Cardeal do Titulo de Santo Angelo.

Corria por aquelles tempos muito davidofa , c controver-

fa a queftaõ, de qual era o verdadeiro Pontífice , e mui-

tos Principes feguiaõ aBenedicto, e, o que mais he, tam-

bém o feguiaõ peífoas infignes em fantidade , como Saõ

Vicente Ferreira , e Santa Collecla; Com que não fe de-

ve condenar como culpa nefte noíTo Portuguez , o mef-

mo, que não merece condenação em fogeitos de taõ al-

ta esfera $ E muito menos à vifta do pontual rendimento
,

com que obedeceo ao verdadeiro Pontífice Martinho V.

no mefmo ponto , em que no Concilio Conítancienfe

foi canonicamente elevado à íuprema Cadeira. Sabendo,

pois, Dom Pedro da Foníeca , da ligirima eleiçsõ de Mar-

tinho , e inteirado da verdade deixou o intruzo Antipa-

pa , e partindo para Itália , poz aos pés do novo Pon-

tífice a peífoa , e a purpura, O Pontífice o recebeo com
grandes demonftraçoens de amor , e eftimaçaõ, e de no-

vo o fez Cardeal do mefmo Titulo de Santo Angelo
$

Logo o efeolheo , entre graviííimos Padres do Sagrado

Collegio, para hir a Conftantinopla, ao difficultoío em-

penho da uniaõ de huma , e outra Igreja Grega, e Lati-

na. Havia o Emperador do Oriente , Manoel Paleologo,

dado grandes moftras de querer reduzir-fe ao grémio da

May Univerfal do Chriítianifmo , e o Pontifice dezeja-

va lograr taõ oportuna occaíiaõ. Mandou , pois , com
a preheminencia de feu Legado á latere ao Cardeal Dom
Pedro da Fonfeca , para ajuftar efte relevantiííimo nego-

cio j E pofto que fe naõ ajuftou por entaõ , ficou po-

rém taõ facilitado, c difpoílo, que pouco depois fe con-

cluio feliímente,, fe bem que com breve duração pela

natural inconftancia dos Gregos. Veyo também o noííb

Dom Pedro
,
por Legado a Hefpanha , a extingoir o fif-

ma, que ainda durava do Antipapa Benedicto : E foi a

Nápoles, fobre a fucceífaõ daquella Coroa, e neftes , e

cm outros fuperiores empregos , moftrorj fempre grandes

qui-
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qoilates, de integridade, prudência, e valor , comqoe Dla21 *

fe fazia univerfalmente venerado , e bemqoifto. Motreo A ^.

de huma queda ncfte dia, anno de 1421. Jaz cm Roma
na Baíílica Vaticana , na Capella do Apoílolo Saõ Tho-
mé, cm nobre fepultura,

<6S» <£S» 4$$»«$§»*£ 3» «§$•' *!«$$tnSS» «$9>-«§S»>«£$*>&$< 45§9*
•

VIGESSIMO PRIMEIRO DE
AGOSTO.

I. Conquijia EIRey Dom Joaõ'1, a Praça de Ceuta»

II. Tíw principio as memoráveis alteraçoem de Évora,

III. Mi/c* o Infante Dom yjjfonfo , depois Rey VL do nome,

IV. Maria da Sy/va,

1.

A volta da famofa Cidade de Ceuta navega-

va o inviítiílimo Rcy de Portugal Dom J03Õ
I. com poderofa Armada , e fobre vinte c fe-

te dias de viagem , e depois de vários acci-

dentes , que a inconftmcia do mar coftuma

trazer com ílgo , chegou finalmente à vifta da mefma
Cidade , c ao fahir do Sol defte ditofo dia , anno de 1 41 y.

íahio também EIRey ( bizarro Sol Portuguez ) da Galé

Capitania, e metido cm hum bargantim , diícorreo pe-

la Armada velozmente , influindo com a fua prezença

taõ briofos efpiritos nos Capitaens , e toldados , que jà

todos efpcravaõ o final das trombetas , com impaciente

ardor; Ferirão ellas os ares, e áo mefmo tempo cortarão

os Portuguezes as ondas na volta da terra. Foraõ dos

primeiros , os Infantes Dom Duarte , e Dom Henrique,

anciofos de confeguirem naquelia facção a immortalidade

da fama, que fe deve, não aos altos nafeimentos, fenaõ

aos feitos illuftresj Saltarão do primeiro Ímpeto féis Por-

tuguezes na praya , onde competia com o numero das

áreas o dos bárbaros : Logo creceraõ os nolTos a cento

c íincoenta , c cftei feitos em hora corpo , carregarão

aos
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Dia2i. aos inimigos com taô vigorola imprcííaõ

,
que os fizeraô,

i n. ceder , c retroceder hum bom efpaço $ Entretanto foi

' 'concorrendo a noíía íoldadefca , c lendo
, já trezentos

[ tudo gente nobre , e eícolhida ] renovando o confli-

cto, foraõ levando os Mouros às lançadas , atè huma por-

ta da Cidade , c vendo a deiordem , e confuíaõ , com
cjue entravão por ella, rczolverão os Infantes entrar com
cllcs de volta a todo o rifeo, e appellidando São Jorge,

e vitoria, fe travou huma batalha horrível : Pehjavão os

Mouros em defença da pátria , da ley , da liberdade, da

fazenda, da vida, das mulheres, e dos filhos, e naõ du-

vidavao de orTcrecer-fe à morte ,
por motivos tão gran-

des : Os Portuguezes trazião diante dos olhos o nome

,

e reputação do feu Rey, a gloria da Nação, tantas ve-

zes vencedora dos infleis , o triunfo da Fé , o aplauío da

Chriftandade toda
,
que toda eftava abforta na expecta-

ção dos effeitos
,
que naciaó de hum taõ eftrondoío ap.

parato; A* medida deitas confideraçoens , era obftinadiífi-

ma, de huma, c outra parte , a contenda: Nos Portuguc*

zes excedia o valor , nos Mouros a multidão : Pelejavaõ

eftes | cubertos dos muros, e do alto delles chevinõ pe-

dras , e outras armas de arren cífo íobre os rclfos : Os
mais valerofos acodiraõ a defender a porta , ermo pofto,

onde coníiftia a fumroa da facçaô ; fobre os corpos def-

pedaçados de huns , fe offereciaô outros de boamente

aos mefmos perigos; O aperto da gente cia infinito, os

brados, c os golpes enchiaõ o ar de horror , a terra de

mortandade j Mas pofto que os defeníorcs fizeraõ quanto

deviaõ ao valor , e ainda à dezelperaçaõ , naõ puderao

fechar a porta , nem impedir a entrada dos Portuguezes

na Cidade j Entrados em numero de quinhentos , e pon-

tos em hum tezo, efperavaõ o groífo do Exercito
,

pa-

ra darem gloriofo firo a princípios taõ felicesj Entaõ foi

quando o Infante Dom Henrique, acompanhado de pouj

cos, fe entranhou iobejamente pelas ruas da Cidade , e

encontrando com hum efquadraõ inimigo , fe vio em
pontos de perder a liberdade, ou t vida, c com efflito

fc divulgou que era morto , noticia que EIRey ouvio com
animo confiante : Ou porque era menor para fentir aquel*

la
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Ia perda, quando fe achava com as armas nai mios para Dia 21.

vingalla : Ou porque aquella morte em fcrviço da Fé , e de

do feu Rey
, mais era para invejada, <jae fentida j Pot

Agofto'

outra parte Vafco Fernandes de Atayde , Cavalleiro no-
biliflimo

, naõ contente de feguir aos mais , enveftio com
poucos companheiros outra porta , e fobre dnriííima rc-
íiftencia arompeo

, e entrou a Cidade , a qual accome-
tida jà por duas partes, quaíl ao mefrao tempo , e logo
inundada pelos eíquadroens

, que fcguiaõ a peííoa dcl*
Rey, ferendeo inteiramente dentro em poucas horas, c
nas mais altas torres delia , fe viraõ tremolando as vito*
rioías Quinas de Portugal , as quaes batidas dos ventos,
apregoavaô juntamente , e aplaudiaõ triunfo taõ glorio»
fo. Logo EíRey mandou purificara Mefquita, e confa-
grada ao culto do Senhor dos Exércitos lhe deu nella as
devidas graças por favor taô fingalar : Armou Cavallei-
ros aos Infantes Dom Duarte, e Dom Henrique, e a ou-
tros Capitaens, e Soldados illuftres. Entre todos tiveraõ
mayor pnte na gloria defta empreza, os meímos Infan-
tes

,
e leu irmão o Senhor Dom Affonfo

; Mas íínga-
larmente fobrefahio nas provas do valor , e dos perigos,
o Infante Dom Henrique, e com o fangue (que ihe cor-
ria de muitas feridas ) efmaltou , e enobrecco a fama , e
reputação do feu nome. He também digoo de immortal
memoria o jà nomeado Vafco Fernandes de Atayde, que
morreo pelejando com extremadiííimo valor. Morrerão
mais féis Portuguezes

, e feteve por evidente maravilha,
que entre tantos perigos

, perigaífem taõ poucos. He
Ceuta hurna das mais antigas Cidades [ outros dizem a
mais antiga

) de toda a Africa : Desde os íeus princí-
pios foi celebre pela fortaleza do fítio , e opulência do
comercio

; Foi Cabaça da Mauritânia em tempo dos Ro-
manos

} Depois na declinação deftes a dominarão os Go-
dos

j
E na deftruiçaõ de Hefpaoha em tempo delRey

Dum Rodrigo, ficarão os Mouros fenhores delia j Atéque
iobre mais de fete centos annos de poífe , lha arranca-
rão das mãos os Portuguezes , nefte dia , cm quarta fei-
ra

, do anno referido. So-ou, por todo o Orbe a fama dos

Por-
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Dia2i.portugaexC 8 , que os levantava íobre as eftreltas , e El-

A n. Rey foi comprimentado de rodos os Principes da Chrif-

"tandade , e por toda elía fe onviaõ repetidos os aplaufos,

e os vivas ao fca valor, e fortuna.

ii.

NO mefmo dia , anno de 1637. tiveraõ principio as

memoráveis alteraçoens de Évora 3 vexava com exor-

bitantes tributos o governo Cjftelhano aos Porrnguezcs, e

c^da dia acrecentava novas iropofiçoens , atropelando 01

foros da Naçaõ ,
qne os Reys de Caftella íe obrigarão a

gaardar com folemne joramento. Gcmiaô os Povos com
tanto pezo , mayor fem duvida

,
que as fuás forças j E

crecia a indignação , ou defçfperaçaõ cm todos, na cer-

teza de que aquelas iropefiçoens íc difpcndiaõ, pela ma-

yor parte , cm mercês dríproporcionadas , e em fibticas

[uper fluis j No anno referido fe intentou a introdtiçaõ

de hum novo tributo íebre os antigos , c fe paífiraõ as

ordens competentes
,

pira qac os Miniílros Reacs o c[<

t.ibel c ctífem , e rcpartiifem pelos lugares da íua jurifdi-

çí5. O Corregedor, que entaõ era, da Cidade de Évo-

ra , mais attento à lifonja , de que eiperava os feus inte-

reífes , do que à praiencia , cuja falta lhos fez perder -

}
fa«

bendo, que oi populares daquella Cidade fe moftravaõ in-

quietos, e mal fo fr idos com a noticia da nova carga
,
que

julgavão infoportavel , fez vir a ísa caía, o Ju'z, e Efcri-

vao do Povo , e lhe intimou
,
que , ou logo havião de

fobfcrever o feu confentimento aopè de hum a ordem Real,

on perder alli mefmo a vida cm caftigo da (ua obftina-

ção ; Chegarão cftas vozes aos ouvidos do Povo, que ha-

via concorrido em numerofo tropel , e em hum inítanre

fe vio entrada a cafa , e nclla ateado o fogo, e o Corre-

gedor por grande ventura efeapou , e fngio tão temer; fo,

quanto antes fe moftrava arrojado. Paífou aquella primei *

ra fúria a manifefta íolevaçào , e logo o Povo arrogou a

fi o governo da Cidade , e Começou a paíTa- ordens
(
que

f: fixivao rios lugares pablicos) em nome de hum cele-

bre
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bre louco, que alli havia, chamado Monoclinho, as quaesDia n.

craõ promptamente obedecidas, oo fem remiííaõ ie execu- *
e

ft

tavaõ as penas, com que ellas fe paííavaõ ; Participou-íe

a mefma revolta a quafi todas as terras da Província do

Alentejo, e Reyno do Algarve , e começou a dar gran-

de cuidado eira perturbação fatal : O fim dtlla ( notório

a todos ) vcyo a parar em alguns caftigos , que fe dera5

ás cabeças principaesj Mas o fim, ou fins menos fabidos,

e difpoftos por mais alta providencia , foraó muito diver-

ios entre Caftelhanos, e Portuguezes: Aquellcs tratarão

com grande fervor de darem à execução a idéa, que tra-

ziaõ meditada , havia muitos annos , de defpojarem o

Reyno d3 dignidade Real , e a Naçaõ de feus foros , e

privilégios , como fe toda ella fora culpada nos defeon*

certos de huma pequena parte: Os Portuguezes, porém,

começarão pela mefraa caufa a abrir os olhos
,

para ve-

rem a infelicidade extrema , a que eíV.vaõ reduzidos , c

fe rezolveraô à gloriofiíííma empreza da acciamaçaõ de

novo Rey • lendo eftes os fins , hum fruftrado , outro

confeguido daquellas memoráveis alteraçoens.

ih.

NEfte dia, anno de t ó' 4 5 . naceo no Paço de Lisboa

o Infante Dom Afronto , depois Rey VI. do nome,
íiího delRey Dom Joaõ IV. e da Rainha Dona Luiza
Francilca de Gufmaõ.

IV.

NO mefmo dia , em Sefta feira
, peias oito horas da

menhã , anno de 1736'. faleceo na Cidade de Lif-

boa em cafa do Marquez de Abrantes , com perfei*

to conhecimento, e muita conformidade Chriftã, e com
mais de cento e doze annos de idade , Maria da Sylva ,

natural da Cidade deTangere, que fervio mais de hum
feculo a cafa do mefmo Marquez, defde o tempo de feus

terceiros avos , vivendo fempre donzella , c com muitas
virtudes meraes.

Cccc VIGE-
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VIGÉSIMO SEGUNDO DE AGOSTO.

I. Bauúfmo de Santo António de Lisboa.

II. Reforma da conta da Era de Cezar
, ^/# */<» tfft/^j */<?

Chrifio,

III. Fundação do Mofteiro de JESUS de Setuval.

IV. -/Vtf/c* Venerável Bartbolomeu do Quental.

V. O Padre Braz Piegas,

VI. Z)0/« />**/ Z)/0g0 Lo^ri */<? Andrade,

VII. Partem para Africa os Infantes Dom Henrique , e Dom
Fernando , filhos delRey Dom Joaõ L

i.

j|
ORRENDO oanno de 1195. nefte dia, o

oitavo do feu nacimento , foi bautizado na

Igreja Cathedral de Li&boa , na Pia , cjue ain-

da hoje le vè na mefma Cathedral , o glorio-

(o j portentofo Santo António. Puzeraõ lhe

o nome de Fernando
,
que etle depois rrudou no de An-

tónio , quando mudou de habito , e profiííaõ \ e na Pia

fe km eíies veríos.

Htc facris lufiratus aqrin , Antonius Orbem.

Luce beat , Paduam çorpore , mente Polum,

11.

*^T O mefmo dia , anno da Era de Cezar de 1 460. fahio

•^^ ElRey Dom Joaõ I. de Portugal com hum memo-
rável Decreto , ordenando

,
que em todos os Eftados da

fua jurifdiçaõ fe fizeífe a conta aos annos, pelo do Naf-

cimento de Noíío Senhor Jefu Chrifto
;

e logo íe tro-

cou a conta dofobre dito anno de 146*0. que entaõ cor-

ria fegundo a Era de Cezar , no de 1412. por exceder

aquella Era à do Nafcimento trinta , e oiço annos. Já
cm Caftella fe havia feito efta louvável introdução , fen-

do
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do Author delia o famofo Portoguez Dom Pedro Teno-Dia 22.

rio. Foi invento verdadeiramente digno da piedade Ca-. Q
.

tholica; Porque por efte modo, todas as vezes
,
que fa- *

zemos mençaô do anuo , que corre , renovamos por con»

fequencia a feliciííima memoria daquelle facrofanto Mif-

terio , de que rezulteu a mayor gloria a Deos, a P2Z,

e todos os bens aos homens.

ih.

NOmefmodia, anno de 1489. teve principio a fun-

dação do Moflciro de jcíus deSetuval de Freiras ob-

Icrvantiílimas de Santa Clara, OBifpo Dom Diogo Hor-

tiz de Vilhegas , Conf ílor delRey Dom Joaõ Ií. ben-

Zeo a primeira pedra da fua Ig f eja , ç levando-a nas mãos

com o meíflio Monarcha, a lançarão no feu lugar.

IV.

N r O mefmo dia , anno de 1 6 1 6, no aigar de Fenaes,

junto da Cidade de P.>nta Delgada na Ilha de Saõ

Miguel, cm hum a Quinta feira, n^ceo o Vencra-

vei Padre Bartholomeu do Quental , fundador da fjgra-

da Congregação do Oratório de Lisboa ,• donde prumo-

veo, e difpoz as fundaçoeni das mais Cafas, que a m ci-

ma Congregação tem n-ííle Rcyno, e nas (un Conquif-

tas : Foi filho de Francifco de Andrada Cabral, e de fua

mulher Anna do Quental de Navaes , ambos da princi-

pal Nobreza daquella Ilha, e muito mais eíclarecidos por

ferem progenitores de taô vi<r.iofo , douto , e egrégio

Varaõ , do qual dizemos em oorros dias.

v.

O Padre Braz Viegas, da Companhia de Jefu , natural

da Cidade de Évora , verfadiífimo nas lingoas Gre-

ga , e Hebraica , Lente de Eícritura nos feus Collegios

de Évora, c Coimbra $ Foi em feu tempo o Oráculo dos

púlpitos, e lhe chamavaó vulgarmente: Padre dos con*

Cccc ij cetto$\
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Dia 22. cettos-. Porque os fabia levantar com grande engenho, e

a a-
provar com eftrcmada agudeza : O eximio Doutor Soa--

° 'res Granacenfe reconhecia, e confeííava a fuperioridade

do Padre Viegas na inteligência , e cxpofiçaõ dos textos,

e íentidos da Efcritura ; Compoz , c imprimio os Teus fa-

mofos Comentários íobre o Apocalipfe, recebidos cm to-

do o Orbe literário com aplaofo Univerfal , e como tae»

foraõ impreííos muitas vezes em Évora , Leaô , Colónia,

Veneza. Deixou mais compoftas para fe imprimirem al-

gumas obras fobre os Profetas > fobre Ezequiel , íobre a

Efpiftola ad Hebraeos, e hum tratado da vitoria do Mef-

íias. Sobre a fua grande fâbedoria ajuntava huma admirá-

vel innocencia de coílumes , com muitos merecimentos

de letras , e virtudes morreo no Collegio de Évora noite

dia de 1 599.
1

vi.

DOm Frey Diogo Lopes de Andrade, Portugutz , na-

tural da Vilia de Azambuja » Eremita Auguftinia-

no, famoííííimo Pregador : Logrou as mayores eftima-

çoens em toda Hefpanha. por feu fingular engenho, e fâ-

bedoria , e muito efpeciaes dos Reys Filippe 111. e IV. dos

quaes foi Pregador j Correm delle imprctlr s muitos to-

mos de Sermoens , cheyos de agudeza , e profundidade
;

Morreo Arcebiípo de Otranto no Re) no de Nápoles,

ncfte dia , anno de 1628. com quafi íincoenta e nove de

idade.

VII.

NEÍle dia, anno de 1437. partirão da foz do Tejo
para as áreas de Africa os Infantes Dom Henrique,

e Dom Fernando, filhos delRcy Dom Joaõ 1. Acom-
panhou-os ElReyDom Duarte feu irroaõ (que entaõ Rcy>

nava ) até Santa Catharina de Riba már , onde tedes fo-

rao ouvir MiíTa, e fe defpediraô , naõ fem lagrimas
,
que

annunciavao o infelice fim daquella expedição ; Fora el-

la difpofta pelos mefmos Infantes , com mais ardor, que

pru-
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prudência. O exemplo delRey ícu Pay na conqoifta de Dia22 «

Ceuta , e o dezejo de perpetuarem o nome , dilatando jun~. ?
tamente a Fé , e o Império, inflamava ao Infante Dom
Henrique, e eíle ao Vnfante Dom Fernando , e ambos a

EIRey feu irmaõ ; Paífando a tao vivas demonftraçoens

a anciã do primeiro
,

que começou a fazer o leo final

com eftas letras: 1. D» A. as qaaes lendo as primeiras do

feu nome ( íegundo a orthografia daquelle tempo
)
jun-

tamente diziaõ: Injante Dom Anrtqne\ £ diziaõ : lda t

moftrando por eftc modo , que naqueHa ida , ou jorna-

da , naõ prezava menos o fe' a que aípirava, que o fer

quem era : Porque era Principe, e aípiíava a fer heroej

Brotarão, porém, eftas bizarras idéas em occ3ÍuÕ intem-

peftiva , e fe executarão por meyn exorbitantes. Acha-

va-fe o Flcyno em grande penúria de cabedats , e muita

falta de gente, por cauía das guerras, e contágios, que

haviaó precedido , e para iuprir hurna , e ontra couía ,

fe lançarão novo? tributos , e fe conftragiaõ os homens
a tomar as armas, por mais, que o repugnavaó» prefa-

gios íem duvida das grandes calamidade , e mizeriaí, a

que eraõ conduzidos. Acretia fibcrfe,quc no ponto, em
que fe ajudou a jornada , e fe d u a noticia ao Infante

Dom Fernando, lhe rebentou impíoviíamente grande co-

pia de fangue dos narizes , o que huns atribuirão ao al-

voroço da fufpirada expedição : outros, com agouro trif-

te , ao mào fucceffo delia. Daqui procedeo acharem-íe os

Infantes , ao tempo da partida , com prevençoens muito

deíiguaes ao íeu diíígnio • E dezembarcando em Africa,

ainda foi maior a fua confirmação , vendo
, que apenas

o feguiaõ dous mil homens de cavallo, e quatro mil de

pé ; íendo que fe havÍ2Õ aliftado quatorze mil. Com aqucl-

le pequeno corpo intentarão a conquifta da Cidade de

Tangere, cujo infaufto fim pertence a outro dia.

VIGE;
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VIGÉSIMO TERCEIRO DE
AGOSTO.

I. Saõ Fabião , Arcebifpo de Braga,

II. &?#*<? Apollmar B* C.

III. &?£ Lupo M.
IV. António Mendes Arouca.

V. Cafiiga a 'jujltça fecular hum atroz , eJacrilego delito,

VI. A/tfta EIRey Dom JoaÕ II. a [tu Prtmo , Dtfw Dtogo
y

Duque de Vtzeu.

i.

AM Fabiaõ, ou (como outros lhe chamaõ)
Flaviano , foi Arcebifpo de Braga , e ftxto

na ordem dos Arcebifpos daqucila Primacial:

Igualou a feus predecefíoies, naõ menos na

perfeição da vida
, que no emrninente da Di-

gnidade , e coroado de merecimentos paliou a lograr o

premio delles , neíle dia, anno de 230.

11.

EM huma Igreja , naõ longe da Torre de Moncorvo,

da Província de Trás os Montes, fe guarda, c ve-

nera o corpo de Santo Apoilinar, e alli hé vifitado, e fre-

quentado dos moradores daquelia província , e de outros

de terras mais remotas pelos grandes milagres, que Deos

obra
,
por fua interceffaõ : Hè fama fer efte o corpo do

grande Sydonio Apoilinar , Bifpo de Claramente , iníi-

gne Efcritor , de quem faz menção nefte dia o Martiro*

logio Romano.

III.



DIÁRIO PORTUGUEZ. 575
Dia 25.

III de
X1A>

Agofta.

SA5 Lupo, a quem fez cfcravo a fortuna , roas a gra-

ça lhe participou tão generofos brios, que com fanta

liberdade derTendeo as verdades da Fé, e por ella confe-

guio o martírio nefte dia , em Pontevedra
,
povoação

, que

entaõ pertencia á noíía Luíitania.

iv.

ANtonio Mendes Arouca , natural de Tavira , excel-

lente Juriíconfulto , como moftrou nas doutiíTimas

obras, que efereveo, e fe imprimirão em três tomos: Po-

rém não menos excellente em virtudes,- Delenganado do

Mundo, deixou aCorte, e le retirou para a Ilha de Saõ

Miguel . a viver em huma folidaõ , onde no efpaço de quin-

ze annos fe deu aos fantos exercícios da oração, e peniten-

cia : Alli compoz alguns livros efpiricuaes , em que retra-

tava , como em efpciho , as perfeiçoens do feu interior
j

e outros também devotos, e pios
,
que deixou aos Padres

Jeíuitas do Collegio de Ponta Delgada. Ultimamente fe

dedicou a fervir aos pobres enfermos no Hofpital da Cida-

de de Angra , onde morreo fantamente nefte dia , anno de

1680. com lecenta de idade.

v.

NEfte dia , anno de 1 7 2. 8 . em fegunda feira , foi levado

à praça do Rocio de Lisboa hum homem de dezoito

para dezanove annos, arraítado á cauda de hum cavallo,

e na mefma praça em hsm alto pofte fe lhe cortarão as

mãos, fe lhe deis garrote, e foi feu corpo queimado , em
caftigo do atroz , e facrilego delito , que cometeo em rou-

bar a Pixede, em que eítava o SantiíTimo Sacramento na

Igreja Paroquial de Monforte , na Província dcAlcmtcjo.

VI.
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Dia 25.

de yj

DOm Diogo , Duque de Vizeu , fenhor de Beja , e de

outras muitas terras em Portugal, filho primogénito

do Infante Dom Fernando, c da Infante Dona Beatriz,

primo com Irmão de ElRey Dom Joaõ II. Recentido de ai*

gans disfavores do mefmo Rey , e provocado de preverfoi

Concelheiros , fe fez cabeça de huma atroz conjurações

Entrarão nella Dom Garcia de Menezes , Bifpo de Évora,

feu irmaò Dom Fernando de Menezes , Fernaõ òâ Sylvei-

ra, filho do Baraõ de Alvito , Dom Guterres Cuutinho,

filho do Marichal , Dom Álvaro de Attayde
, irmão do

Conde da Atouguia , e feu filho Dom Pedro de Ataydc , D.

Lopo de Albuquerque , Conde de Penamacor , e Pedro de

Albuquerque feu irmaõ , Alcayde Mòr do Sabugal, inten-

tavaõ ( fegundo fe dizia) matar a EíRey , prender o Píin-

cipe feu filho , e acclamar Rey ao Duque. P<r vezes o

quizera5 executar, mas fem efFeito ; Afliftia entaõ EIRcy

em Setuval , e fahindo huma tarde ao campo o frguirao

os conjurados , com animo de oaccometertm j EIRfy (
que

já fabia o que paífava ] vendo-fe qraíi fó , e es inimigos

taõ perto , voltando o rofto pata elles , c as coftas para

huma Igreja , fe lhe moftrou com tanta intrepidez , e

mageftade, que os fez parar reverentes, e medrozos. Ou-
tra vez intentando Dom Pedro de Ata) de, e Dom Guter-

res Coutinho, ao defcer de huma eícada executar o golpe,

fe embaraçarão de maneira
,
que ElRey , voltando para

Dom Pedro lhe diíle : §hte be ijfo? Reípondeo : Senhor ef-

correguei , a que ElRey tornou muito defembaraçado , e in-

teiro : Guardat-vos de cahtr. Outra vez oefperavaõ ao de(-

embarcar de huma falua, de qur fe livrou, pelo avizo,

que lhe deraô as efpias , que andavaô entre os conjurados;

Vendo-fe ElRey reduzido à rigorofa alternativa de morrer,

ou matar , tendo já fuffícientiífima prova da traição do

Duque, e reconhecendo , que fe expunha a fuecederem

no Reyno grandes alteraçoens em prejuízo do bem pu-

blico, íe procedeffe na forma dejuftiça , tratou de a exe-

cutar por fua própria maõ ; E nefte dia anno de 1484.
entran-
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entrando o Duque em Palácio já de noite , lhe perguntou^13 2

l*

EIRey com muito focego : ^ue farteis Primo a quem mos a £

qutze(fe matar } O Duque algum tanto perturbado , reípon-

deo Procuraria mata lo primeiro : Vos mefmo , lhe tornou,

mos julgafies , e logo o matou às punhaladas j Tem dilação

mandou fegurar as portas daVilía , e na mefma noite fo-

raõ prezos o Bifpo de Évora (oc]ual metido em huma af-

pera prizaõ morreo , ou foi morto , dentro em poucos

dias ) íeu irmão Dom Fernando de Menezes , Dom Guter-

res Coutinho, Dom Pedro de .Atayde , dos quaes foraõ lo-

go degolados Dom Fernando , e Dom Pedro, e pouco de*

pois o foi também Pedro de Albuquerque: e Dom Guter-

res acabou em huma dura prizaõ > também dentro em
poucos dÍ2S. Os outros cúmplices cTcaparaõ por diíFertn-

tes modos. Efte fim teve aquella conjuração , e nunca o

terá mais felice
,
qualquer outra que for ( como efta foi)

ordida
,
por homens ambiciofos , e inquiet s , que fem ou-

tra caufa mais, que os íeus particulares intcrtííes, ou o ar-

dor da vingança , fe arrojão a tão precipitadas reíoluçoens.

Dcixou-nos o Duque hum laftimoío exemplo do engano,

que os mortaes padecem na anciã [fempre nelles viva) da

íua exaltação: Porque o arrebatado, e violento dezejo de

Rtynar, lhe tirou, naõ íò a vida , mas a coroa
,
que

fem duvida coníeguiria , fe com locego efperaífe as vol-

ras do tempo , e do mundo , como íucedeo a fc u irmaõ

Dom Manoel , a quem EIRey no mcímo dia deu os Efta-

dos do defunto , ordenando , que fe intitu!?fle Duque de Be-

ja, e depois veyo a empunhar o Cetro, por morte do mef-

mo Rey.

Dddd VIGE-
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VIGESSIMO QUARTO DE AGOSTO.

I. Horrendo terremoto tm Portugal,

II. Levanta EIRey de hez ofegundo cerco de Alcácer Seguer,

III. Nace o Príncipe Dom Miguel
f e morre a Rainha Do*

na Ijabel^fua mãy.

IV. Defpoforios delRey Dom Manoel com a Infante Dona

Maria,

V. Conquifla EIRey Dom Affonfo & a Praça de Arzilla.

VI. Academia literária [obre os /agrados Concílios,

VII. Fundação ào Convento do Calvário de Alcântara,

VIIT. Synodo na Cathedral de Elvas,

IX. Bauttfmo do Senhor Infante Dom Manoel.

X. Conquifla o Exercito Catholico a Cidade de Damiata,

1.

ESTE dia , cm huma Quarta feira , anno

de 1356. tremeo a terra em grande parte de

Portugal, por eípaço de hum quarto de ho-

ra : Chegarão a tocar-fe os Sinos , ítm ou-

tro impuiio mais, que o movimento da terra,

cahiraõ muitos edifícios, abrio de alto abaixo a Capella

mor da Sè de Lisboa : O tremor , ainda que mais quie-

to , e cortado a efpaços , continuou quaíí hum anno ,

coufa nunca vifta no mundo atè entaõ.

11.

NO mefmo dia , anno de 1459. levantou EIRey de

Fez o fegundo cerco
,

que havia pofto fobre a Pra-

ça de Alcácer Seguer , em que, com furiofa obftinaçsõ,

inííítio por cfpaço de quafi dous mezes , empenhando
todo feu poder, que era numerofiíTímo , na expugnaçaõ

da Praça, valendo-íe de grande numero de peiTas de Ar-

telharia groíía, com que batia fem ccíTar , os muros, e

os
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0$ chegou quafi a derribar de todo, e ao mefmo tempo 0^24,

fazia cahir fobre as cafas pedras de excefliva grandeza,. d<
l

rr - <t j j Agoíto.
-e emboto numero

,
que paliarão muito alem de duas D

mil : Mas Te cilas baftavaõ a quebrar os edifícios , naó

aííim os ânimos dos valcrofos defenfores j Os quaes, of-

ferecendo os peitos, em lugar de muros, aos tiros do ini«

migo, o dezafiavaõ com palavras ignominiofas, e os pro-

vocavaõ a fe combaterem peito a peito: Efte grande ef-

forço , e deftemida rezoluçaõ
,
que os Mouros viaõ nos

Portuguczcs, e a grande mortandade, que haviaõ pade,

eido , e muito mais a falta de mantimentos
,
que já en-

tre elles começava a fer exceíílva , obrigarão a EIRey a

levantar o cerco, levando atraveífada na garganta aquel-

la efpinha
,
que naõ podia tragar, qual era, huma Pra-

ça dominada dos Chriftaoi , no coração do feu Reyno.
,

ih.

1

NO mefmo dia , anno de 1498. na Cidade de C,a-

ragoça , Capital do Reyno de Aragaõ ,
pario a Rai-

nha Dona liabel, filha dos Reys Catholicos , e mu-
lher de EIRcy Dom Manoel ( tendo-a nos braços Dom
Francifco de Almeida

,
que depois foi o primeiro Vice-

Rey da índia) ao Príncipe Dom Miguel , herdeiro dos

Reynos de Portugal, Caftella; Leaõ, Aragaõ, e Cezi-

Ha ; Foi taõ grande o alvoroço , e prazer com efte na-

cimento, quanto foi no meírno dia o fentimento, e dor,

pela morte da Rainha Dona Ifabel , lua may : Porque íol-

tando-le-lhe o fangue , e naõ havendo remédio para o

eftancar, faleceo poucas horas depois do parto , deixan-

do atónita , e laftimofarnente fentida toda a Corte -

y Ve-
rificando-fe bem nefte caio, quam certo, e vulgar he,

feguir-fe o pranto ao goílo, o pezar ao prazer. Jaz no

Coió das Reiigiofas de Santa Ifabel a Real de Toledo.

IV.

NO mefmo dia , anno de ijoo. fe celebrarão com
magtftoía oftentaçâo no Palácio Real de Lisboa 03

Dddd ij felicif-



5 8o ANNO HISTÓRICO
Dia 24. felicitámos defpoforios cmrc EIRey Dom Manoel , e a In-

ífe. fante Dona Maria , terceira filha dos Reys Catholicos:
' S°

°' Mandou a Infante procuração a Dom Alvaio de Portu-

gal , irmão de Dom Fernando, Duque de Bargsnça: Cha-
mei Fciiciííimo a eftc Real coníorcio , aííim

,
pela con-

ionancia dos excelfos, e virtuofos génios dos novos con-

fortes j como pela fecundidade dos generofos filhos, e fi«

lhas , com que illuílraraõ o Palácio, o Reyno , -o Mun-
do

;
Como veremos nos dias a que pertencem.

v.

CHegando EIRey Dom AíFonfo V. com poderofa maõ
às prayas Africanas , em frente da Villa de Aizilla ,

e querendo defembarcar ncllas , encontrou logo a primei-

ra dificuldade na braveza do mar
, que agitado entaõ de

« furiofo vento , quebrava com grande vehemtncia nos ar-

recifes da barra
,
que de íí era muito perigofa. Mas os Con-

des de Marialva , e Monfanto , e logo EIRey , e o Principe

Dom Joaõ , feu filho , mandando forçar o remo , a todo o

rifeo ,
chegarão quaíi foçobrados a terra , e a feu exemplo,

e com o mefmo perigo fahio a cila toda a gente com per-

da de huma galé , e alguns navios , e bateis , em que le a-

fogaraò duzentos homens, dos quaes craõ oito de conhe-

cida nobreza • Vencido efte primeiro combate contra os

elementos, fe feguiraõ logo , e íem interpolação , com os

Mouros naõ menos de três nefte dia , em labado,anno de

1471. Porque fazendo valeroía oppoíiçaõ na Viila , e lo-

go naMefquita, e ultimamente no Caítello, foi preciío

repetir-fe o combate três vezes , fahindo outras tantas ven-

cedores os noííos , bem que â ci-fta de muito íangue , e

vidas, porque os inimigos vendiaõ bem as fuás , pelejan-

do com furor dezcíperado. Mas fendo já mais de dous

mil os mortos, fe renderão os reflantcs
,
que chegarão a

finco mil , e forao poftos em cativeiro. Foi também gran-

de o numero dos Chriílãos , que morrerão , e entre elles

os Condes de Marialva, e Monfanto. Deraõ nefta facçaõ

KIRey, e o Principe íingutares provas de valor, e dilci*

plina , diípondo, e pelejando ao mefmo tempo, com igual

brio .
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brio, e acerto. O Príncipe (que era de dezaflete an nos) Dia 24.

por cauía dos grandes golpes
y
que deu , trazia a efpada A ~L

trocida , e tiara em Tangue de infleis. EIRey o armon °°

Cavallciro no meímo dia , e apontando para o corpo do

Conde de Marialva , lhe difíe e£as palavras: Deos te faça
taõ bom Gavalleiro , como aquelle $ que allt jaz. Deu«fe a

Villa a faço , o qual íe avaliou em fetecentas mil dobras

de ouro , (em EIRey rezervar coufa alguma para íí , con-

tente com a gloria de huma aeçaó tão illoftre. Logo fe

purificou a Mefquita , e fe confagrou à Mãy de Deos

,

com o titulo da Áífumpçaõ ; e antes de feentetrarem neU

la os corpos dos Condes, deu EIRey a Dom JoaõdeCaf-
tro o Condado de Monfanto , como o tinha feu pay , e

por naõ ter filhos o Conde de Marialva , deu o Conda-
do a Dom Francifco Coutinho , feu irmão. Foi muy
fentida a morte daquelles dous fenhores , aílim por fua

grande calidade , como pelas prendas de fuás peííoas , in-

íignes ambos nas acçoens militares, politicas , ecortezans.

vi.

MOnfenhor Firrâu , Núncio extraordinário do Papa

Clemente XI. à Corte de Lisboa , com as Faxas, que

a melma Santidade mandou ao Principe do Brafil, Dom
jozé NofTo Senhor,- depois de as dar em audiência folem-

ne , ordenou no feu palácio huma Academia literária da

hiítoria, Cânones , e dogmas dos fagrados Concílios,

para ejue convidou muitos Sábios , e Regalares da Corte;

dos quaes fe elegiaõ por fortes três Académicos , e tam-

bém os aííumptos , e as partes fobre que cada hnm ha-

via orar ,difcorrer,efoltar as duvidas , que fe propuzcííem.

Nefte dia , anno de 171 j. fedeu principio à primeira

conferencia, dcque foi matéria o Concilio Niceno, e das

que fe feguiraõ , o Sardinenfe,o primeiro, e fegundo Conf-
tantinopolicano , o Ephefino , e o Calcedoneníe. O Conde
da Ericeira, Dom Francifco Xavier de Menezes abrio a Aca-
demia com huma oraçaõ muito douta , e elegante j e o
meímo fez em todas as conferencias , a que aíliftiaõ as

mayores pefloas das Republicas Aulica , Ecclefiaílica , e

Regular
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Dia. 24. Regular. O Conde de Villar mayor, depois Marqcez de

^a Alegrete celebrou a Academia com bum' elegante poema
SflP? °'Latino , e outras peííoas eruditas com grandes elogios.

Durarão as conferencias até Setembro de 1716. em que

Mqníenhor Firrau partio de Lisboa para a Nunciatura

do» Eíguiíaros , depois veyo para Núncio ordinário de

Portugal
,
pelo que depois foi Cardeal.

VII

DOna Violante de Noronha, Dama da Rainha Do-
na Catharina , filha de António Gonçalves da Co-

mera , e de Dona Maria de Noronha, foi mulher de Ma-
noel Telles, fenhor de Unhaõ, de quem ficou viuva em
idade de dezafete annos , e com huroa única filha

,
que

fe chamava Dooa Maria Telles de Menezes; foraõ am-
bas fundadoras , e padroeiras do Convento do Calvário

de Alcântara de Lisboa , da Ordem de Santa Clara, a que

derao principio regular, e clpiritual, com que ainda flo-

rece, neíle dia do anno de 161 8.

VIII.

Efte dia , anno de 1 7 20. o Bifpo de Elvas , Dom João

de Souía de Cafteilo branco celebrou Synodo na lua

Cathcdral com grande pompa , e folemnidade j e com
igual focego , e conformidade do leu Clero, fe reforma-

lão em todas as fefloer/js alguns abulos , e eftabeleceraõ

muito uceis, doutas, e íantas leys, de que íe ordenoujj,

c imprimio em Lisboa hum livro. Foi eftc o terceiro Sy-

nodo daquella Dioceíl , havendo noventa e quatro annos,

que celebrou o fegundo oBilpo Dom Scbaftiaõ .de Matos

de Noronha • e cento e quarenta c oito
, que tinha cele-

brado o primeiro , o primeiro Biípo da meíma Dioceíí, D.

António Mendes de Carvalho, de quem diíícmos em ou-

tro dia. 9. de Janeiro,

IX.
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IX de

Agoftb.

NO mefmo dia , anno de 1^97. foi bautizado o Se-

nhor Infante Dom Manoel Ignacio Jozé Francif-

Co Aoconio Domingos Caetano Eftevaô Bartholo-

meu, filho delRey Dom Pedro H. de Portugal , e da Rai-

nha Dona Maria Sofia Ifatxl de Neoburg. Adminiftroo-

fe o bautifmo na Cspella Real dos PaíTos de Lisboa
,
pe-

lo Cardeal de Souíi , Arcebifpo , Capellaõ mor. Foraõ

Padrinhos feus avós, os Condes Palatinos do Rhim, em
cujos nomes tocou o Biípo Inquiíidor Geral , Dòm Frey

Joze de Lancaftro, Aiíiítiraõ 05 Brfpos de Elvas , de Bo-

na , de Angola , de Hyponia ; Levarão a* infignias o

Ducjue de Cadaval , Dom Luiz Ambi ozio de Melío , c os

Marquezes de Niza, das Minas, de Fontes, de Alegrete;

levaraõ as varas do Paleo os Condes da Ilha , da Atalaya,

de Avintes, de Oriola, de Arcos, e de Alvor.

A
X.

Perfuaçoens doSummo Pontífice, Honório IH. íe

ajuntou no anno de 1 2 1 8. hum florentiííimo Exer-

cito de varias Naçoens da Chriftandade, a fim de fe re-

demirem do bárbaro jugo, e dura eícravidão dos infleis

os Santos Lugares de Jerufalem. Daremos huma breve

noticia defta expedição, por haver fido nella a prííoa prin-

cipal hum Portuguez. Entregou íe > por ordem do mef-

mo Pontífice , o fupremo império das arn as ao noífo

infigne Portuguez Dom Payo Galvaõ, Cardeal , e Biípo

Tnfculano , dcojuejà falamos em outra parte j Varaõ dei. deju-

cftremado valor , e digno por elle de taõ alta empreza."
°"

Pareceo conveniente entrar peloEgyto. Seguindo efte pa-

recer, íe poz o Exercito Catholico fobre a famofa Cida-

de de Damiata , chamada antes Polufio, depois Eliopoli.

Achava fe a Cidade cercada de finco ordens de muros, e

de profundo foífo , cheyo de agoa
,

que lhe difpendia

com larga corrente o caudalofo Nilo. A efta properçaô

craõ os deferifores em grande numero, e em igual copia

to-



5 84 ANNO HISTÓRICO
Dia 24. todos os meyos da defença. Mas prevaleceo fobre tudo o

A Jjj
esforço, c conftancia dos combatentes. Durou o citio

° 'quaíi anno, e meyo ; c no difcurfo deile fc deraõ de hu-

ma , e outra parte iníignes provas de valor infigne. Por
vezes intentou o Sultão foccorrer a praça , e outras tan-

tas foi rebatido, e desbaratado. Até que, extintos quaíi

todos os defenfores a violências do ferro , e da fome, foi

entrada neíle dia, anno de 1219.

. VI.GESSIMO QUINTO DE
AGOSTO.

I. Morre o Infante Dom JoaÕ tfilho do primeiro Rey de Por-

tugal.

II. Celebra-fe Synodo em Ltsboa,

III. leitorta na^al no mar Roxo.

IV". Recontro de Alcântara junto a Lisboa.

V. Dtogo daCoJla*

1.

ESTE dia , morreo o Infante Dom Joaô , filho

delRey Dom ArTonfo Henriques , e da Rainha
Dona Mafalda, tendo pouca idade.

1 1.

NO mefmo dia , ânno de 1536*. fe celebrou Synodo

na Sé de Lisboa, fendo feu Arcebifpo o Infante Car-

deal Dom Aífonfo , filho delRey Dom Manoel, e de íua

íegunda mulher a Rainha Dona Maria. Na fetima confti-

tuiçaò deite Synodo fe ordenou a primeira vez ,
que nas

Parochias houveííe livros , em que fe fizeííem aífentos dos

bautifmos , cazamentos, e óbitos ,- coufa taõ útil , e im-

portante ao governo Eccleííaftico , e fecular ,
que a Igre-

ja Univcrfal, à imitação , e exemplo da de Lisboa, efta-

beleceo a mefma Conftituiçaõ no Concilio Tridentino.

III.
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Dia 25.

III. de
Agoíto.

NO anno de 1554. difcorria pela cofta da Arábia

no Eftrcito do mar Roxo , com quinze Galei Reaes

hum Capitão Turco, chamado Alechuluby ; Facilmen-

te meteo em revolta a todos os Reys , ou Régulos da-

cjuelle Eftreito, entimidando aos queeraó noifos coligados,

c enchendo de arrogância aos feus. Sahio da Cidade de

Ormuz, fem dilação, com os Galeoens de Portugal , D.
Fernando de Menezes, filho de Dom ArFonfo de Noronha
Vice-Rey

,
que entaõ era da índia. Encontraraõ-fe as

duas Armadas nefte dia , e travou-fe entre ambas hum fu-

riofo combate -, Mas os noííos íe houveráo de manei» a ,

que renderão féis das Galês inimigas , com morte de quan-

tos Turcos vinhaõ nellas , e liberdade da chuíma , em
que entravaô Chriftãos de diverfas Naçoens. As nove fi-

zer ãofe na volta da índia , valendo fe a toda a força da

vella , e remo ; E fendo feguiclas , e períeguidas dos

noifos, fe acolherão ao porto de Surrate , onde logo con«

tra cilas fc ajuntou mayor poder
,

que concorreo das

Fortalezas vifinhas, dominadas de Portugutzes, os quaes

obrigarão ao Mouro ,
que era íenhor daquelle porto , a

que mandaífe desfazer as Galés , como fe executou , e to-

dos , os que as guarneciaõ, e mareavaõ , fe meterão me*

droíos pelo interior do fertaõ, onde muitos perecerão,- E
veyo a perder o Gram Tarco toda efta Armada inteiramen»

te, e ( o que he maii
)

perdeo a reputação das íuas ar-

mas, fempre foberbas 5 agora abatida*.

IV.

NAõ dei o nome de Batalha ao fucceífo , que vou a

referir, pofto que lhoderaõ ( c de vitoria ) a vai-

dade dos Caftelhanos, e a jactância imperiofa , c affecta-

da do Duque de Alva. Achava-fc Portugal no anno de

i)8o. no eítado mais miferavel , e deplorado , em que

jà mais íe vio. Podemos dizer deílc , coro muita proprie-

dade , que havia padecido aqoclla terrivel divifao dalma ,

Eeee c do
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Dia 25. c d corpo , a que chamamos morte. A alma lhe ficara

A
® na Africa, porque lá lhe ficou o Rey , e a flor da nobre*

* za, e da milícia , que faõ a alma das Monarquias. Na
Europa reftava o corpo, ou o cadáver , òu

(
porque me-

lhor o digamos ) a oífada j Ta! era o Revoo rryrrado,

e desfeito, naõ lò pelo açoute fatal da guerra preceden-

te, fenão pelos da fome , e péfte , que acrecerão. Ha»
vião faltado naquelle anno as nuvens com o beneficio

da chuva , em taõ grande prejuízo das novidades , que

paliarão os frutos a exceffiva careftia. Ateou-fe Jogo taõ

furiofa a péfte, que íe vião nos adros das Igrejas ( ííngu-

larmente cm Lisboa) rumas de corpos mortos , íem haver

gente bafhnte para lhe dar fepukura : Todos os que tinhaõ

modo de viver nos montes, fugiaô das povoaçcens , c ef-

tas paredão dezertos, Sobre tantos males acieceo o ma-
yor de todos

(
quanto à defença do Reyno

)
porque to«

dos os Portuguezes fe achavão divididos em dirrerenies

facçoens , huns feguião a voz da Senhora Dona Catha-

riaa . outros a do Senhor Dom António : outros a dos

Governadores: outros a do Povo ,0 qual dizia pertencer-

Ihe a eleição do novo Rey : outros feguião a r/]Rey Fi-

lippe, e eftes erão os mais
,
porque o vião [ fobre o di-

reito que aflFeótava ] fortalecido com o das armas de hum
Exercito de vinte mil homens, e de huma Armada de fin-

coenta e leis Galés , quarenta e oito véllas de porte dif-

ferente. No meyo de tanta confufaõ, foi acclamado Rey
o Senhor Dom António em Santarém ( como dizemos em
outra parte ) e depois foi recebido, e acclamado tambem
em Lisboa ; mas com pouco fequito dos nobres , e até os

do povo concorrerão geralmente mais por força
,
que por

vontade. Ajuntou hum corpo de gente vil, bizonha > e

deíarmada
,
que confiava de negros , c de homens, a que

chamamos , de ganhar , e de ofíiciaes mecânicos
,
que

nunca viraõ guerra , c tão faltos dos inftrumcntos delia,

que, o que tinha efpada, naõ tinha lança , e pelo con-

trario: Quaíi por eftas mefmas palavras o diz Conefta-

zio, que o não pode negar , por mais que procurou ef-

curecer na íua hiftoria a noíía Naçaõ : Nos Cabos ainda

que hou?eííe valor , faltava totalmente a diciplina, c não

era
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era menor a falta de viveres pela fome, que havia. Ao Dia 25.

mefmo tempo entrava o Duque de Alva pelo Reyno,co-
A ^

mo por fua cafa , e atraveçando de Badajoz a Setuval , e ^°

daqui
,
por mar , a Cafcacs , fe poz finalmente fobre

Lisboa , íem achar reziftencia confideravel em taõ dilata-

da marcha,- Neíla confternaçaõ fatal, fe rezolveo , to-

davia, o Senhor Dom António a difputar ao Exercito de

Cafteila a entrada da Cidade, com aquelle corpo
(
que

havemos dito ) de tão pouca gente , e tal. Acampou-fe
no lugar ch^n.ado, Alcântara, que olha para o Occazo

,

t hè por natureza aííaz forte, mas alem de fer taõ débil

o feu poder , fe via cercado de forçofos temores. Nas cof-

ias tinha a Cidade, que já conhecia mal fegura, e vacil-

lante na fé , que lhe havia jurado
,
porque os morado-

res receofos do íaeco clamavão publicamente
,
que fe fi-

zeífem, e admitiflTem partidos. Na frente , e pela parte

da terra , via o Exercito inimigo, pela do mar a Armada,
na fui gente via huma grande defeonfiança, e defordem

;

E neílas circunftancias , pofto que foi acometido , c der-

rotado, nem ao acometimento fe deve chamar batalha,

nem à derrota vitoria. Ja&e-fe muito embora o Duque de

Alva, de que arraftando cadeas [ como clle.diífe , por
fer tirado de huma prizaõ , aonde eítava para General

defta empreza ] conquiílara hum Reyno ao feu Principe
;

mas faiba
,
que não ignora o mundo ( e o conftíTaõ os

mefmos Efcritores Caftelhanos ) a denilidade extrema, em
que íe achava o Reyno, a divizaõ dos ânimos, e a falta

de todos os meyos da defença , o que rudo lhe deíluftra,

c efeurcífe a arfeótada jadancia dcíle fucccffo. Naõ ne-

gamos ao Duque fer hum dos famofos Capiraens daquel-

la idade, mas dizemos, que não foi efta ultima empreza
fua, a que lhe graogeou grandes créditos ; Antes

,
pelo

contrario, moftrou nella, huma exceííiva ambição , com
ieus refabios de tirania: Efta tirando a vida a muitos ,com
mais leveridade, que juíliça: .Aquella

, porque entrando-

fe em concertos com o Senhor Dom António , o tratou

o Duque por Senhoria
[
quando o feu mefmo Rey Dom

Fihppc
,
pouco antes o tratava de Exceliencia ] o que o

Duque fez, íó a fim de defvanecer aquelks praticai , co-
Eeee ij rn
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DhzWd 25, mo fuccedeo por cíía caufa , c de coníeguir

,
pela cha«

AgtW^41*^ Ata '

B V>u
;

pois , o.Duque por terra nefte dia com vinte mil

VIGiíEaSJM©r*BOtí|ííiE)ô BÇoAQô&TiOl Por-
tuguezes , que ie achavão no fitio de Alcântara , e pe-

I. j^/^Q/^te^ez^^^^^^Gencral também famo-

II. Shfm^^ét\$m$# Eisctte Mm\a fi>tòktf9s Wi&bifc por-
índ£##$#encia , que os noíTos , todavia , lhe fizeraõ

,

III. &iàdafmotfo> Mp^^^^(M>^JS^mJl>om António*,

IV. fâtofWWfâfâimèl&âYflWlQjmk tiftj&efkiízr morto , ou

V. fò
:

áâ>àW*<Brd& fàfégaQ. talhou o Daque em oitenta mil cru-

VI. itibm ftèf l$í^!$opS£^&9diHtá& t ou morto.

Vil. Partem para africa os Infantes Dom Henrique , e Dom
Fernando, filhos de/ReylDom JoaÕ I.

NA Villa de Santaretl.faíeceo neíle dia, anno de 1711
Diogo da Cofta com cento e íeis annoa de idade,

(DFlRfeNlàGki-o ann^ri^aiff^po^ífe&aVlavilia
vorttbvô éo ifôu ^aèira^íaaínfõiíéaúbiasd^nk Mi*

>%reja (ZT&thedraHck foisiimr^^na íjitt ,dqais aâode ti

>ujga<fcoj$ ^vé, saSnWmadÊatfeÉidfâhcòi^feqRiQe aio-

Paéfq
,

po#í^ii?ííbi S&rpoilÀgtanikm ÍPamafciãq-loQinda

o no-ajeiíde Rèftiarftid ,ucjue7eihe. ddjbaic napdo^oaxW (^oifcicazar

tonipQirqiiftiittJí) mudou áeofcabito , e proniíaõ $ e na Pia

fe lem cftes verfos.

Htc facrts luftratus aquis , Antomus Orbem

Luce beat , Paduam corpore , mente Polum,

11.

NEftedia, anno de 1422. por Alvará delRey Dom
Joaõ I* de gloriofa memoria , teve principio em Por-

tugal contar-fe ( deixada a Era de Cezar
)
peloi annos do

Nafcimento de Nolío Senhor Jefu Chrifto j e tirando-fe

trinta e oito da Era de 1460. que corria, fe começou

a contar defte dia por diante 1422.

III.



Dia2$P' a *6,

Agoíto.^golto.

^jj ça lhe participou tão generofos brios, que com íanta

liberAdMefl&tf^âÍMrerdades da Fè, c por cila confe-

guio UmdtMêdtitQM&V, &fj5*&Wevedra , povoação, que

cntãcí£r^efc^H*3to Encena.
iv Ajfonfo de Albuquerque entra no porto de Curtate j k

/tfjg nelte- grar$q((éftruiçaõ.

V. Senhor Dom António rPrior dóCrato*

ANtonio Mendes Arouca, natural de Tavira, excel-

lente Jurisconíulto , como moítrou nas doutiííimas

obrai ,
que elereveo, e fe imprimirão em três tomos : Po-

rém ri|0vtón(W':
;

ei^lád^n«íl# ftmde* jfrrDcOBpgaàatóodos,

do Mjtóndb,., .

deixofrie©ÍPte?j<l* ferÉttwtoa» jttRtca ifehCidade de,

Sa5 ^rgucl, a viv^tíjèm ^•ínaa^ldlbb Çe«açd>e protcíjciçoà oof-

de quinze arín^s fê deufià^ikhtárf^teiGòkáa dbtçjãu mui-

e peniréncraT 'AntQcJingofaal^attsçàiõr^oE eépiíIliiBaafi 6enacha5

que rdrat^&jacdafbceOTSEápeíbiO) iioan^erfeiçoens do íeu

interior -

y
e outros também devotos ,• e pios , qoe deixou

aos Padres Jcíuitas do Collcgio dèlPònra Delgada. Ulti-

mamente fe dedicou a fervir aos* pobres enfermos no Hof-

pital ò|kCTidfrdeidaÃn^ffa%jandmm
.

te dia£^nlidi^tóíSsoCcimTClfeccníal^ídBÍaâécceo ntíte dia , a a*

no de 173^. com íincoenta e dous de idade , e qoaii trin-

ta e hum de profeííaVMadre Maria Perpetua , Reíigiofa

adornada de muitas virtudes . muy penitente ; t obíervadoA
dBft«idias,dárÍBO <áegia7i í^IccioSc^iodavtóiiítí,- fttiaeJ do

pkackdbnâdprdçftcdo íftacteí dedLHÍbaaííhurhuh&mferpoit de
deséptoa-ípama <j»zzon?a danVsgiraoraôariri ,àd§aiKÍaJ<<íeCeu~

hum éaíikJJa^e(n(anmfifcoia,pca^t ^dmimiátorp^e^fetlfteli

cortar^oeasaimárac^rfeôlbl^dns gaoitoppas e foi í<^ <JQqfcj»> cí
queimãdocpíairreaftggcr JrqetdoztiaccfecfiaVgo delito

,
que

cometeo em roubar a Pixede , em que eftava o Santifli-

no Sacramento na Igreja Parcíjbíal de Monforte , na

Província de Alemtejo.

Ooajotmia Jozeía de Meritttt , Co&ífcça da EVi-

czirz, foi f .brinha , filha fcblheí', mãy s avò-, e

VI.



S90 ANÍSIO HISTÓRICO
Dia 26. bi favo de todos os Condes do mefmo titulo

,
que atè o

4
^e prezente tem havido na íua illuftiiíTima Cafa. Em dif-

ng° °
crjção , piedade , e fermofura teve o primeiro lugar en-

tre as fenhoras do íeo tempo, e também nas eftimaçoens,

e favores da Rainha de Portugal Dona Maria de Saboya,

e da Rainha da Gram Bretanha Dona Catharina , de-

qucm foi Cameníla. Sonbe perfeitamente as lingoas Hef-

panhola, Italiana , Franceza , e teve grande noticia da

Latina, Irpprimio, Tem o íea nome, hum poema de tre-

zentas Giravas no idioma Caftelhano, com o titulo de;

Defpertàtkr dei alma ai fuefio de la vida. Traduzio em
Portuguea da iingoa Franceza, hum livro das Reflexoens

da mizericordia de Deos , compofto pela Madre Luiza da

Mizericordia, antes Duqueza de Vaujour : Mais humP^-
negyrtço do Abbade de SaÕ Real , ao Duque de Saboya Ví-

tor Amadeo. lmprimirão-íe eftas traduçoens. Efperão, e

merecem a mefma luz publica oito volumes, que deixou

eferitos : A vida de Santo Agoft/nho com reflexoens. Triun-

fo deu mulheres. Problemas , e Difcurfos Académicos. Poe-

ma heróico de Andromada , e Perfeo , quatro Cânticos em
Oitavas. Comedia: Divino Império dei Amor. Comedia:

Defden de rafon vencido. Contienda dei Amor Divino
, y hu-

mano. Primeira , e fegunda parte, em forma de actos fa-

cramentaes. Seis Loas , e féis Bailes, Sonetos, e Roman-
ces , tudo na Iingoa Caftelhana ; e na Portugueza vários

verfos em todos os metros. Verfos Francezes , e Italianos,

etiaduçoens de poetas das me ímãs lingoas. Morrco nefte

dia , anno de 1707. com íincoenta e féis de idade. Jaz

na Capella mòr do Morteiro da Annunciada de Lisboa.

iv.

NO anno de 1507. emprendeo o famofo AfTonfo de

Albuquerque a cooquifta do Reynodc Ormuz, e com
fete Naus, e quafi quinhentos Portuguezes, chegou nef»

te dia do mefmo anno a Curiate
,
porto do mefmo Rey-

no, onde defembarcou com grande trabalho, por lhe ò\{-

purarem o defembarqnc mais de três mil foldados da-

quelle Paiz , muito bem atiincheirados , que rompeo , e

venceo
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vencco com morte de muitos, c dos noííos fomente três, Di*2$..

e vinte feridos. Mandou faquear a povoação , e depois
Actq^.o

por-lhe o fogo , e também a finco Naus de Meca
,
que °

títavão arvoradas , e a onze
,
que fe achavão varadas em

terra. O mefmo fez a huma grande Mefquita
,
que ha-

via a pouca diftancia do mefmo lugar.

v.

Om António , Prior do Crato, filho natural do ín-

Ffante Dom Luiz, e de Violante Gomes , mulher

de humilde geração, mas de eftremada fermofura ; creou*

fe no Convento da Coira em Guimaraens, e trazido a Lis-

boa, foi entregue a dous iníígnes Meftres , Dom Fr. Bar-

tholomeu dos Mártires, e D. Jeronymo Ozorio,e fahio mais

que medianamente douto na lingoa Latina , e na Filofo-

fia , e Theologia. Nos feus primeiros annos fz, c reci-

tou huma oraçaõ panegyrica em Latim ao primeiro Rey
de Portugal , Dom Affonfo Henriques , diante delRey

Dom Joaõ III. e da Rainha Dona Catharina , e de toda a

Corte , com univerfal admiração , e aceitação de todos.

O Infante feu Pay oconílrangeo a íeguir ávida Eccleíiaf-

tica , e chegou a tomar Ordens de Evangelho, mas im-

paciente naqutlle eftado , valendo-fe da interceflaõ de feu

Primo EIRey Filippe II. de Caílella , confeguio do Papa

Paulo III. faculdade para viver em trage iecular , e foi pro-

movido a D. Prior do Craro. Correo depois varia fortuna , e

quafi fempre adve fa. Cativarão- no na batalha de Alcácer,

e disfarçando quem era, confeguio ditoiamente liberdade:

Entrou logo nas pertençoens da Coroa , com o pretexto

de que feu Pay o Infante , Don Luiz fora cazado com fua.

Mãy , e foi acclamado Rey , mas com pouco fequito , c

grandes contradiçoens. Vencido no encontro de Alcanta-

rajunto aLisboa, lhe foi precizo vagar efeondido muitos

tempos, e achou tanta fidelidade nos poucos
,
que o fe-

guiaõ,que,fem attenderem ao grande preço de oitenta mil

efeudos de ouro , em que o coartara EIRey Filippe , lhe fa-
,

cilitaraõ afahida de Portugal. Depois confervou o titulo

de Rey nas Ilhas dos Alíores , onde a Rainha de França

Cathari*
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Dia 26.Catharina de Medicis o foccorreo com huma poderofa Ar-

A ., mada , eíendoalli vencido outra vez, fe retirou a Irgla-

• 'terra, donde voltou com grande poder , cm feguimento

da fua pertençaõ, mas com infelice facceííb $ até que vol-

tando a França, viveo muitos annos como particular, e af-

fim morreo , motivo, porque alguns Satíricos lhe aplica-

rão aquella íentença de Chrifto Senhor n^ ífo : Regnum
meum non eji de hoc Mundo. Defcnganado em fim das vai-

dades , fe aplicou a exercícios virtuoíos nos feus últimos an-

nos. Compoz na lingoa Latina Paraphrafts fuper feptem

Pfalmos Penitenctales : Mais outro Pfalmo ,
que intitu-

lou Euchartftico ; maii hum livrinho de Solilóquios
,

em que na peííoa de hum Peccador arrependido falia ter-

niflimaraente com Deos : Mais dous tomos da hiítoria

da fua vida , obra excellente
,
que fe guarda em Pariz

na Bibliotheca de Saó Victor : Mais hum tomo de Car-

tas varias , e huma Declamação ao Papa Gregório Xilí.

fobre o direito, que tinha ao Reyno de Portugal. Teve
de varias mulheres a Dom Manoel de Portugal, que paf-

fou a Flandes ao ferviço de EIRey Filippe , e cazou duas

vezes , a primeira com Emilia de Nalíau, filha de Guiihcr-

mo de Naífau , Príncipe de Orsnje, e de Anna de Saxo-

nía, filha de Maurício, Duque Eleitor de S. xonia. A le-

gunda com Dona Luiza Ozorio, Dama da Archiduqueza,

Dona líabel Clara Eugenia. A Dom Chriftovaô de Portu-

gal , que morreo em Pariz. A Dom Dinis de Portugal,

que foi Religiofo de São Bernardo no Moftciro de Val-

buena. A Dom Pedro, Religiofo de São Francifco. A Dom
ArTonfo de Porrugal

,
que fervio nas Galés de Nápoles,

onde morreo. A Dom Joaõ de Portugal, que morreo me-

nino, e a quatro filhas, que todas foraõ Freiras. Mor-

reo o Senhor Dom António em fumma pobreza nefte dia,

anno de ijqj. com feíTenta e quatro de idade. Jaz fe-

pultado , com o titulo de Rey de Portugal , no Convento

de Sa5 Francifco de Pariz, c o fen coração na Igreja da

Ave Maria do Mofteiro de Santa Clara com hum largo

Epitáfio.

VIGE-
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Dia 27.
de

Agoíto.

VIGÉSIMO SÉTIMO DE AGOSTO.

1. Dom EjlevaÕ Soares da Sylva , Arcebtfpo Primaz.

II» Levanta-fe o chio da Fortaleza de Cananor.

III. 7oma-fe por afoito a Praça de Xamel.

IV. Vttoria naval contra os Turcos, confegutda por Bom Te»

dro da Cunha.

V. Bauttfmo do Serentjfimo Príncipe do Brafil.

Om Eftevaõ Soares daSylvg, Portugucz, ií-

luftriííimo por nacimenjo, letras , e virtudes,

fendo Cónego Regular de Santo Agoftinho

da Congregação deSanra Cruz de Coimbra ,

foi Meílre-Éfcola da Cathedral da mcfma Ci-

dade , e depois Arccbifpo Primaz de Braga ^ No anno
de 1215. ^oi aííiílir no Concilio Lateraqenfe , convoca-

do peio Pontífice Innocencio III. onde com a voz, e com
a pcnna defendeo fortemente a Primazia da fua Igreja con-

tra a de Toledo, que procurava ter íeu Arccbifpo Dom
Rodrigo Ximenes , e também fe achava prezente , favo*

lecido dos Reys de Leaô , e Caftella -

y
pelo cjual relpeito,

fendo a caufa controvertida por huma , e outra parte,

mandou pôr íllencio nella o Summo Pontífice Honório

III, Voltando a Braga teve mayores contendas com EI-

Rey Dom Affbnfo II. fobre tiibutos
,
que impunha ao

Clero, e com valor, e zelo apoftoiko defendeo a liber-

dade Eccleíiaftica da fua Igreja; Pelo que
(

o mefmo Pon-

tífice Honório III. lhe fez bem merecidos elogios , e o

nomeou feu Legado à Latere nefte Reyno. Faleceo na

Villa de Trancozo nefte dia, anno de 1118» Jaz na Ca-

thedral de Braga.

FíFf II.



59+ ANNO HISTÓRICO
Dia 27,

dtf
11.

N O aano de ijó/. Te âcha*ao os Portugdezes em
Cananor, domioando huma nobre Fortaleza

,
que

alli haviaõ edificado com licença do Rty daqueila

terra j Succedeo-lhe outro no Reyno , o qual , ou refen-

tido de alguns aggravos, que recebera, ou zelloíodaíua

jnrifdiçaõ , veyo citiar com poderoíb Exercito de finte

mil combatentes , que depois crefeeraõ a fiocoedta mil

,

a dita Fortaleza: Era Governador delia Lourenço de Bri-

to , Fidalgo ilJuftre por íangoe , e por valor j Durou o

citio quatro mezes , rebatendo os defenfores contínuos,

e fortiílimos aíTaltos de dia , e de noite -

}
Mas fendo taõ

exceííivo efte aperto , ainda era mayor o que padeciaõ por

falta de viveres : Chegarão a eftado
,
que cada gota de

agoa lhe euftava muitas de Tangue, e vieraõ a faltar-lhe

de todo os mantimentos , mas naõ a conftancia ,• Entaõ

deA
foi

,
quando experimentarão a íingular maravilha

,
que

gofto. em outro lugar referimos j Atè que nefte dia lhe deraõ

os infiéis ao rriefmo tempo, por mar, e terra , doos fu-

riofos aíTaltos , e com taõ obftinada porfia , que durou

o confli&o , defde a madrugada atè noite ; Com ella lhe

entrou o ultimo defengano, de que era invencível o va-

lor dosPortuguezes , e logo lhe pedirão paz , a qual lhe foi

concedida, com as condiçoens
, que coftomaõ pôr os ven-

cedores, e que naõ podem negar os vencidos.

iii.

POr antigas emulaçoens , e competências de Eftado,

forao Tempre oppoftos entre fí os Rcys de Lara, e

de Ormuz,- Mas cftes pela opulência do comercio, e ven-

tâgens do poder naval, c terrefte, eraõ temidos , e ref-

peitados , naõ fó mais
,
que os LarenTes , Tenaõ que todos,

os que Te chamavao Reys cm huma , c outra cofta da Per-

fia , e da Arábia. Mas depois, que oi Portuguezes entra-

rão naqoellc eftreito , e levantarão Fortaleza em Ormuz,
efte duro freyo , c muito mais a dureza , e ambição dos

'

Capi-
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Capitaens da mefma Praça, foraõ diminuindo

, é abatcn-Dial/.
do a potencia, e magcftade daquelles Reys com íao pre- de

cipitada ruina
,
que elles fe vicraó a extinguir, e os Por-

AgOÍta

tuguezes a perder de todo as utilidades, que tiravâo da-
quelia Conquifta , c que puderaõ confervar em grande
parte fe foraõ mais políticos , e menos ambicioíbs, Jà pe-
los annos de i 5 8 1. fe achavaõ os Reys de Ormuz em gran-
de abatimento, reduzidos, quaíi, de Reys a efcravos,com
cfcandalo univeríal das Naçoens vifinhas , c não peqocno
diferedito da noíía. Grécia ao mefmo paíío a prefunçaõ, c ou-
sadia dos Reys das terras adjacentes , c muito mais do de
Lara

,
que íe ani.nou a pôr hum certo modo de aíícdio a

Ormuz
, impedjndo-lhe os viveres, que corriaõ do Sertaõ,

fem os quaes não podia confervar-fe a Cidade. Inflou o
Rey com Dom Gonçalo de Menezes, Capitão da Fortale-
za, para que ambos fe ajudaíTem a caftigar aquelle atre-
vimento, antes que foííem mayorcs os danos, que osfcw
vaííaiios padeciaõ. Era o Menezes dotado de fingular va-
lor

» egenerofos brios, efem dilação fedifpozpara aem-
preza

, ajuntando hum corpo de oito centos Portugue-
zcs

,
a qae fe unio EIRey com qnafí três mil dos naturaes,

e com todas as prevençoens neceflarias fe fízeraõ na volta
de Xamel, principal fortaleza do inimigo, íltuada em lugar
fuperior

, e que por natureza , e arte parecia inexpugnável.
Achavaõ-ie nella de guarnição quinhentos Larins, gente
efeolhida, e refoiura a defender aquellas paredes, ou mor-
rer íobre ellas. Por efpaço de vinte dias as baterão os nof-
fos com inceííantes cargas de artelharia, mas fem fruto,
porque era mayor a íua reíiftencia, que a noíía expugna-
çao. Refolveraõ-feemfim a levar por aííalxo a Praça , ea
pezar de dilúvios de fogo, e de chuveiros de bailas , 'ga-
nharaõ hum baluarte, fendo o primeiro, que fubio aelle
Joaò Furtado deMendoça

, illuftre, e vaierofo Cavalleiro'
Os dcíenfores

, vendo-fc entrados, e fabendo ao melmo
tempo

, que era morto o feu Rey , e que no Reyno íe co-
meçava a atear numa guerra civil

, pedirão partidos que
fe lhe

:

concederão, e foi a Praça entregue nefte dianJanno
retendo aoi Portuguezes

, os quaes a entregarão ao Rey deOrmuz
. c logo aberto efte paíTo

, e facilitados outros, co.
FrfF ij raeçaraõ
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P»a27- meçaraõ a correr, como antes, cm grande abundância os

A
d

v, viveres para a Cidade.
Agoíto.

IV.

NO anno de i j 14. infeftava a cofta do Algarve hum
farnofò CofTario , chamado Xaramet, Turco de na-

ção , com oito Galés bem providas de chufma
,

e Toldados ; Era pelo meímo tempo General da Armada
Portugueza

,
que defendia as coftas de Portugal , Dom

Pedro da Cunha, illuftre, e valeroíb Cavalleiro • Sahio
em demanda de Xaramet com quatro Galês, e íinco véU
ias de pouco porte , mas a fortuna do General , e o va.

lor dos Toldados, fupria a defígualdade do poder, Reco-
lheo-íe em hum porto do Algarve , a faber noticias do
inimigo , e conílando-lhe do lugar onde eftava , man-
dou deípregar as vé/las com tanta preíTa

,
que alguns Tol-

dados
, que haviaõ Tahido a terra, ficarão nella 5 Poiém

dous irmãos ( que o eraõ no Tangue , e na rezoluçaõ
)

naõ achando naquellc fragrante , outro remédio de íe

poderem embarcar, Te Jançaraõ às ondas, e anado alcan-

çarão as Galés,- Aviftaraõ Te neíle dia as duas Armadas,
em huma enceada

,
que chamaõ a carvoeira , e como a

filta do vento naõ deííe lugar, a que as outras vèllas ncT-

ías pelejaífcm, Te reduzio 3 contenda ás quatro Galés Por-

tuguezas, e às oito inimigas,- Puzeraõ as proas humas nas

outras, e pelas boccas dos Canhoens começarão a vomi-

tar dilúvios de fogo, c ferro * Logo paííaraõ acombater-Te

com armas curtas, peito a peito, como em campanha ra-

za: De humà, e outra parte era grande a conftancia , e

o esforço : Os inimigos excediaõ no numero , os neííos

no valor; Por vezes entrarão aquelles a noíla Capitania,

mas outras tantas os Tacudimcs delia , á eufta de muito

Tangue , e mortes. Corriaõ a mcfma fortuna , e perigo

as outras três Galés, pelejando cada huma com duas dos

contrários. Durou o confliclo nmitas horas com o melmo
ttzaô , e potfia de parte a parte; Até que Te declarou a

vitoria pelos Portuguczes
,
que renderão a Capitania ini-

miga, e duas Gú^ mais : Huma foi metida no fundo,

e to-



DIÁRIO PORTUGUEZ. 5 97
c todos os que vinhão nella pereteraõ afogados ; As.oa-Dia^?*

trás quatro fusiraõ cubertas com a noite , c alaftradas de A „

corpos mortos Dos noíios morrerão quarenta , e toi mui-

to mayor o numero dos fesidos ; Na Capitania ficoo ca-

tivo o General Xaramet , e foi trazido a Lisboa , e as

três Galés rendidas , cuja vida alegrou a Corte, e logo a

noticia a todo o Rtyno ; Foi recebido Dom Pedro da

Cunha , e íeus valerofos companheiros , com extraordi-

nárias honras das Pcííoas Reaes , e Angulares» parabéns ,

e aplauzo, da nobreza, e povo, cfmo merecia huma ac-

ção tão bizarra, e taõ famofa.

v.

NEfte dia , anno de 1714. foi bautizado com qs no-

mes de Jozé Francilco António Ignacio Norberto

Agoftinho, o Sereniííimo Principe do Braíil , filho del-

Rcy Dom Joaô V. de Portugal , e da Rainha Dona Ma-
ria Anna de Auftria

j
pelo Cardeal da Cunha, Capellaõ

mor í Inquiridor Geral , com aííifteocia dos Bifpos de Vi-

zeu , de Leiria , do Porto , de Elvas , de Tagaíle , de

Hiponi.i , de Angola , de Patara. Foi Padrinho EJRey Luiz

XIV". d* França , e com fua procuração o feu Embaxa-
dor ReynaiJo de Mornay , Abbade de Orleans ,• Madri-

nha a Emperatriz Ifabel Amália , por quem tocou a Se-

nhora Infinta Dona Franc.ifca. Levou-o á Pia o Duque
de Cadaval, Mordomo mor da Rainha, debaixo de hum
rico Paleo , em cujas varas pegarão os Marquezes de Caí-

cats, e Alegrete, os Condes da Ribeira Grande, de Sar-

zedas , dos Arcos , de Santiago. Levou o Salleiro o Se-

nhor Dom Miguel , o Duque Dom Jaime o Maçapao, a

vela o Marquez das Minas , a vefte cândida o Marquez
de Fronteira, a toalha o Marquez das Minas, Dom Joaô
de Soufa. Acompanhava a Marqueza de Santa Cruz fua

Aya , e todos os Grandes , e Officiaes da Caía Real. O
Papa Clemente XI, lhe mandou a9 Faxas bentas por fen

Núncio Extraordinário, Dom Jozé Firrau , Arcebiípo de

Nicèa, que fez a lua entrada publica a 23. de Julho de

171 j. conduzido pelo Conde de Aííumar, Confelhciro de

Ffta-
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Dia 28. Eftado , e no dia fegointe cm audiência publica entregou

A^ofto
2S faXaS a ^^ey »

^ e SQC ° PaPa âzia prezente ao Prín-
cipe

, recitando huma Oraçaõ Latina muito elegante.

VIGÉSIMO OITAVO DE AGOSTO.

I. Batalha» \ em que fica penado DomChriftovaõ da Gama.
I í . He acclamado Rey o Cardeal Dom Henrique.

III.. AW^z £/#*?); £)<?w /Iffonfo V, a Cidade de Tangere.
I V. Morre E/Rey Dom dffonfo P%

V. Na/te huma criança bifronte.

1.

O meímo dia ,anno de 1541. fe achava oef-

quadraõ Portuguez,que feguia a De m Chrif-

tovaõ da Gama (como dizemos em outra par-

te) muito diminuído , e cortado
,
pelo gran-

de numero de mortos , e feridos, nas bata-

1 has precedentes ; Na ultima recebera o mefmo Dom Chri-

flovaõ huma ferida , de que ainda andava mal convaleci-

do. Tardava o Emperador em vir encorporar-fe comelle,

ou porque nao podia mais, ou porque affectava a dilação,

para entre tanto fe quebrarem nos Portuguezes as pri-

meiras fúrias dos inimigos , e facilitar ao depois ( como
fuecedeo) à eufta do noíío Tangue , a fua vitoria; Podia,

e devia Dom Chriftovaõ retirar-fe para huma ferra mui-

to defenfavel, que lhe ficava n.is coílas; Mas eile, mais

amante da reputação
,
que da própria vida, não duvi-

dou expor*fe ao ultimo perigo
,

por t&o efeurecer , com
alguma leve fombra de temor , os refplandores do feu

nome,- EIRcy de Ceila, furiofo nas diígraças íuecedidas,

e rezoluto a deítauir os Porraguezcs, ou perder-fe , ajun-

tou de novo numerofas tropas, e veyo atacar huns Vai-

los, em que Dom Chriftovaõ fe havia fortificado: Tra-

vou-fe huma horrível batalha: Os Portuguezes repartidos

em pequenas turmas , lahinõ a rebater a torrente dos
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itrtíni^ôs , c por vezes os fizerão retirar com grande per»Día 28.

dá, «que tielles era menos feníívcl pela multidão: Dosnof-
A
*r

fos forão cahindo muitos, mas não cahirao de animo os *

que rtftavaõ, ames profegaiaõ em darem eftupendas pro-

vas de hum esforço raro. Dom Chriftovão , na tefta do
íeu efquadrão , enchia gloriofamente as partes de valero-

fo (oldado , e de prudente Capitão , até que hama bai-

la lhe quebrou o braço direito -, Nem por iffo deixou de

pelejar com o outro, animando aos feus , e íuftcntando

o pezo dos inimigos -> Mas , em fim , a innundação im-

petuofa deíles , venceo os Vallos , e poz os noííos em
raanifcfta derrota. Entrarão os infiéis nas eftancias ma-
tando, e íaqueando como homens, que procuravaõ igu-

almente a vitoria, e a vingança ; Achando muitos feri-

dos, e indefezos começarão a cortar nelles fem piedade,

mas hum Português , ou mais advertido , ou mais rezo»

luto
,
poz fogo a huns barriz de pólvora , fazendo voar

huma taõ grande multidão de infiéis
,

que lhe tornou

trifte , e afíaz cara a vitoria • Dom Chriílovaô , ainda

que determinado a morrer pelejando , foi conduzido por

força dos poucos , que o feguiao , fora do lugar da bata-

lha , c cubevto com o manto da noite , a paííou com a

dor , e conftemaçaõ, que fe pode crer doeftado,em que

fe achava, e pouco lhe durou a liberdade, e a vida, co-

mo diremos no dia feguinte.

11.

NO mefmo dia, noinfelice anno de 1 578. foi Coroa-

do em Lisboa o Cardeal Henrique ,0 primeiro, que

Bnio huma ,e outra purpura: Celebrou«fe o aòto na Igre-

ja do Hofpital , fitio próprio para hum Rcy, e Reyno,

enfermos ambos, c quaíí moribundos ; Toda via, naò fe

faltou ao luzimento , e pompa
,

que coítuma haver em
femelhantes occafioens : Ornou-fc ricamente a Igreja , e

foi a ella o novo Rey, em habito de Cardeal, em huma

mulla , cuja redea levava Dom Álvaro da Sylva , Conde

de Portalegre, Mordomo mór
,
precedendo a Nobreza,

que então íe achava na Corte , todos a pé , e defeuber-

tos,_
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Dia ^S. Cos, excepto o Duque de Bargança Dom Joaõ ,,

que hia

A
„ a cavallo com o Eltoquc dezembainhado, como Condef-

'tavel. Na Igreja fe havia prevenido hum theacro com hu-

ma cadeira, onde ElRey fe fentou , e dado , c recebido

o juramento, como he coftume, lhe foi entregue o Ce-

tro, e com efta Real iníignia na maõ , voltou para Pa-

lácio, na mefma forma, e ordem, com que viera.

iii.

COnquiílada por ElRey Dom Affbnfo V. como já

diífemos , á força de armas a Praça deA;zilla, fem

que algum dos Reys , ou Príncipes Africanos, fe lembraí-

íc de a loccorrer
,
por andarem envoltos em guerras entre

íi
-

}
Vendo-fe os moradores de Tangere com o inimigo à

porta, e vitoriofo, cheyos de temor , econfníaõ, deípe-

jaraõ todos precipitadamente a Cidade j E lendo avizado

do que paliava o noíío Rey , entrou nel!a nefte dia , de

1471. com mais alvoroço des feu* VaííaHos , do que

feu: Porque, antes fentio,do queeílimoo aquella vitoria fem

batalha , e conquifta fem vingança ; fendo a íua anciã

mayor , caftigar naquelles infiéis a eferavidaõ , e morte

do Infante Dom Fernando , Fcn Tio , e as de tartos il-

luftres , e valerofos Portuguezes
,
que alli rocrreião ao

ferro, e ao defemparo. Foi Tangere humadas principaes

Cidades de Africa, e a Metropolidaquella Província
,
que

de feu nome fe chamou Tingitana. Ellava íituada nacof-

ta do Occeano Atlântico
,
junto da bocca do Eftreito de

Gibaltar, a que os Latinos chamaõ Hercúleo ; Correo va-

rias fortunas , como fuecede a todas as coufas do mundo,

e hoje apenas fe conferva a memoria delia nas fuás rumas.

Nefta terceira jornada acabou ElRey de Portugal Dom
Aííonfo V. de merecer , e lograr dignamente o glorio-

íiílimo renome de Africano, e foi fem duvida negocio de

fumma admiração
,
que no efpaço de quatro dias, quan-

tos correm de vinte e quatro, a vinte e oito do mefmo mez
de Agofto , fe viífe íenhor de duas praças taô infignes

,

como Arzilla , e Tangere, no coração de hum paiz , do-

minado inteiramente de inimigos. Deo ElRey a Capita-

nia



DIÁRIO PORTUGUEZ. óoi
nia da Cidade deTangcrc a Ruy de Mello, feu GuardaDUzS.

mór , que depois foi Conde de Olivença, Pela poííc da^ %
mefma Cidade acrecentou EIRey o Ditado Real, intitu-

lando fe : Rey de Portugal t edos Algarve* r daquem , e dalém

mar em Africa.

IV.

NO mefmo dia , anno de 1481. morreo no Palácio

de Cintra na mefma caza , em que nafeera , EIRcy

Dom AfFonfo V. com quarenta e nove aunos de idade,

e quarenta e três de Reynado. Cazou com a Rainha Dona
lfabel, filha de feu tio o Infante Dom Pedro, de quem
teve ao Príncipe Dom Joaõ ,

que morreo menino , a Piince-

za Santa Joanna , e o Príncipe Dom Joaõ, feu fueceífor,

Rey II. do nome de Portugal. Jaz no Real Convento da

Bata!ha. Fallava , e eferevia com cuidado , c elegância.

Foi Príncipe com mais prendas de homem, que de Rey.

Inclinou muito para o extremo da benevolência , e bran-

dura, com offenfa da Mageftadc , donde veyo o dizer-fe

delle
,
que fora melhor homem ,

que Rey. Nas coufas

da Jufliça , e governo politico foi remiffo. Nas dadivas

antes pródigo, que liberal. Na continência foi raro : Af-

fuma-fe, que íendo viuvo de vinte e trez annos , nunca

rrais conheceo mulher alguma. Foi o primeiro R y de

Portugal, que ajuntou livraria em Palácio. Tratava , e

amava com ííngu!aridade aos homens doutos , e virtuo-

fos. Facilmente íe permitia aos olhos do povo, contra o

eíliilo,que haviaõ obfervado f< us predeceíTores. Nas armas

foi prompto, e animofo, e tocava tal vez em temerário.

PaíTou a Africa em peííoa três vezes , e conquiftou a Alcá-

cer Ceguer, Arzila, e Tangerc ; razaõ, porque lhe cha-

marão o Africano. No comer , c beber muito parco , nas

coufas da Religião fummamente pio. Os princípios , e

fins
ê

do feu Reynado foraõ por extremo infelices. N quel-

les
,

pela morte do Infante Dom Pedro, feu tio, logro,

e tutor , a quem devia grandes demonftraçoens de amor,
e veneração , e de íumma vigilância na criação òâ fu3

pcífoa, e governo da Republica. Ncíles ,
pelo fegondo

Gggg caza-
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Diai&cazamento , empenhos , c guerras , em que entrou com
de poueo confelho , e de que fahio com menos reputação.
go °«p

c | qUe detriminava recolher-fe , e tomar o habito de

Saõ Francifco no Convento de Varatojo
,

que havia

fundado.

v.

NO mefmo dia , anno de 1739. no lugar de Alfonje,

termo da Villa de Chaves , duas legoas, e roeya dií-

tante daquelia Praça , na Freguezia de São Joaõ Bautiíla

de Ervoens, Vigairaria da Religião de Malta
,
paiio a mu-

lher de Bento Martins huma criança com duas caras per-

feitas em huma íò cabeça, a qual depois de haver recebi-

do o fagrado bautiímo faleceo na prezença de muitas pcí.

foas , que deraõ tcílcmuaho dcfte prodígio.

VIGE-
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Dia 29.

VIGÉSIMO NONO DE AGOSTO.

I. Reconhece Portugal ao verdadeiro Pontífice Urbano VI.

II. Defpojorios de Duarte
yfilho do Conde de Cambrix,com Do-

na Beatriz
, filha dtlRey D m Fernando, ..

III. Morte glorio/a de Dom ChrifiovaÕ da Gama.

IV- Dom Álvaro de Cafiro,

V. Morre degolado o Marquez de Filia Real , e /eu filho

o Duque de Caminha , e o Conde de Armamar , e D.

Agofttnho Manoel.

VI. Entrada publica , e folemnijfima em Lisboa dos Sere-

nijjimos Reys Dom Affonjo FL e Dona Maria bran-

cijca Ifabel de Saboya.

Vil. Bauttfmo do Senhor Infante Dom Pedro , filho delRey

Dom JoaÕ V.

VIIÍ. Dom Ajfonfo ,
primeiro Marquez àe Valença , e de

Portugal.

'

IX. Pedro Nunes.

LUCTUAVA a Barca de São Pedro na di-

recção de dous Pilotos , arrogando esda hum
deíles afio governo dclJa : Eraõ eftes, Ur*
bano VI. e Clemente VIL E a Chriftandade

fe achava dividida no fcquito dchurn, e ou-

tro: Os Portuguezes íc Coafervavaõ neutraes >
pofto que

pela mayor parte íe inclinavão para Ciemente. PorémjComo
entaõ fe achava a noíía Corte cheya de Príncipes Ingíe-

zes • cujo Rey feguia as partes de Urbano , períuadirão

eftes a ÉlRey de Portugal ,
que trataííe de tomar rcío!u-

ção, em hum ponto de tanta importância, para o bem,

€ focego das confeiencias dos feus Vaííallos. Diíputou-fe

logo a controvercia com grande ardor, e finalmente af-

fentaião os Prelados, c homens mais doutos do Reyno ,

que Urbano era ( como era fem duvida ) o verdadeiro

Gggg ij Pon-
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Dia 29. Pontífice j Em confequencia defta rezoluçaõ , EIRey D.

A „ Fernando, c toda a Corte , nefte dia , anno de jí8i.
Agoíto.,,

T
* , r .

1 i- •

lhe prometerão , e jurarão lolemnemente obediência na

Cathedral de Lisboa, pondo as mãos fobre huma Hoftia

confagrada, eftiilo com que fe prometiaõ , c juravaõ na*

cjuelle tempo as coufas de mayor confideraçaõ 5 E logo

todo o reftante do Reyno feguio o exemplo de EIRey , e

da Corte.

11.

N~*
O mefmo anno , e dia fe deípozou Duarte , filho do

Conde de Cambrix , com Dona Beatriz Infante de

Portugal , filha de EIRey Dom Fernando : Era hum,

e ontro de pouca idade, e ao coftume de Inglaterra foraó

ambos lançados fobre huma cama, e logo todos os Gran-

des
,
que eftavão prezentes, e depois todas as Cidades ,e

Villas do Reyno jurarão aos mefmos Príncipes pori:uccef-

fores , falecendo EIRey Dom Fernando fem filho varaõ
;

Tudo
,
porém , desbaratou depois a inconftancia do mef-

mo Rey , e a variedade dos tempos , e dos Succeííos.

111.

NA madrugada deíle mefmo dia, anno de 1542. foi

feito prezioneiro
,

pelos Corredores do Exercito de

EIRey de Zeila , o nobiliífimo Capitão Dom Chriftovaõ

da Gama j E levado á prezença do mefmo Rey , efte o

tratou com barbara crueldade : Tendo-o diante de fi em
pé , lhe mandou dar muitas bofetadas com as chinellas

dos íeus eferavos: Ligo lhe mandou fazer tranças dos

cabellos da barba envoltos em cera, elhe fez pór o fogo,

e aííim o mandou levar pelo meyo dos efquadioens , fei-

to a fabula , e ludibrio daquelles bárbaros , e trazido oa-

tra vez a EIRey, lhe cortou por fua mão a cabeça: So-

freo Dom Chriftovaõ aquellas afrontas , e a morte com
admirável conftancia, e reíignaçaõ, offerecendo-fe em ia-

crificio a Deos, por cuja honra padecia, e em obíecjuio,

e ferviço da verdadeira Fè,edofcu Rey, Affirma-fe ,qce

no
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no lugar , onde foi degolado, nafcera logo huma fontc, Dlâ2 9*

cm cuia agoa os enfermos experimentavaõ effeitos mila- ,

C
ÍV

r
J ™ b

1 .1 r ^ 1 alnc i
Agoito.

grolos. Pouco depois chegou o Emperador Atnana bagad

com hum numeroío Exercito , a quem le uniraò os Por-

tuguezes, que fobreviveraõ à ultima batalha, e cm outra

vencerão, e prezionaraô a ElRey de Zeila, e o Empera-

dor lhe cortou também a cabeça por íua maõ.

IV.

Om Álvaro de Caftro , filho primogénito de Dom
Joaõ de Caftro , famofò Governador da Índia , her-

deiro igualmente da c;za de ftupay , e de íeu valor : Paífou

em fua companhia a militar no Oriente com mais brios,

que annos. A' vifta do monte Sinay o armou Cavalleiro

Dom Eftcvaõ da Gama, e em memoria de ta6 celebre San-

tuário, tomou por timbre das Roellas i^os Caítros a roda

de navalhas da Virgem , e Mártir Santa Catharina. Vol-
tou ao Reyno, e paliou a militar a Africa, mudando de

lugar, naô de exercicio. Outra vez paífou à índia com feu

pay
,
quando efte foi governar aqudle Eftado. Por fui

ordem, foi com féis navios infcftar as terras maritir^.asdo

Idalcaô, que por aquclle tempo nos havia quebrado a paz.

Atacou nefta jornada a Cidade de Cambre , habitada de

finco mil vifinhos, e guarnecida de numeroío prezidio ,

e de groífa artelharia • Mas, entrada com infigne valor

fe deu primeiro ao faço, depois ao incêndio: Seguio-íe a

guerra de Dio , e foi foccorrer a Fortaleza com quarenta

vellas, achando mais oppofiçaõ na fúria do mar
,
que no

furor dos inimigos j chegado a ella, quiz alojar no balu*

arre , onde acabou feu irmaõ Dom Fernando, prompto
ao feguir na morte , ou rcToluto a vinga-la , como fez nas

muitas, vidas que tirou aos Turcos em defença do mimo
baluarte. Na ultima batalha deu infignes moítras de valor,

e foi huma grande parte no logro da vitoria ,• Tambcm o

foi em outra
,
que feu pay depois confeguio do ídalcaõ,

Deftruio a Fortaleza de Xael na Cofta da Arábia. Vol-
tando ao Reyno confeguio a graça delRey Dom Sebaf-

tiaõ
,

que fiou dellc o$ mayores lugares , c empregos :

Foi
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Dia 29. Foj do feu Confelho de Eftado , e fez diverfas embaxadas

A
e
„ a Roma, França, Caftella, e Saboya. Faleceo nefte dia,

*annodeij7j. Jaz na infigne Capella dos Caílros, no Con-
vento de Bemfica.

v.

PRczos (como fica dito) o Marquez de Villa Real , o
Duque de Caminha, o Conde deArmamar, e Dom

Agoftinho Manoel ,• e proceíTadas as canías com todas as

íblemnidades , e forma de Direito , foraõ convencidos de

crime de lezar Mageftade em primeiro grào. Dizia-ie, que

intentavaõ pôr fogo à Cidade por varias partes , e no

meyo da perturbação
,
que haveria em toda ella, tirar a

vidaaEÍRey, Rainha, Príncipe, e Infantes, e acclamar

de novo a EIRey Filippe. Sentenceados, pois, a pena Ca-

pital , foraõ levados na no te precedente a efte dia de 2 9.

de Agofto de 1641. a humas cazas na praça do Rocio,

fronteiras à Igreja do Hofpital. Havia-le levantado junto

a ellas hum teatro, que emparelhava com as janellas das

mefmascazas, e nelle fe viaõ quatro Cadeiras , huma fo-

bre três degraos , outra fobre dous , outra fobre hum, e

outra no pavimento; Que are naukima rriíeria aríeóta a

vaidade humana eftas defígualdades. Cada huma das ca-

deiras eftava encoftada a bum poíte , e neile huma certa

forma de encofto, onde , reclinada a cabtça , recebeífe o

golpe fatal , tudo cuberto de negro , formando huma
funefta , e triftiíííma reprefentação. Na mefma noite fe

difpuzerão de novo a morrer , com grandes demonftra-

çoens de verdadeiro arrependimento. Fizerão-fc exquifi-

tas diligencias por livrar ao Duque , aííim porque a fua

culpa , não fe repreíentava tão grave , nem tão prova-

da • Como , por fer mancebo de idade florente , dotado

de bizarras prendas, e rezem cazado , e único fncceíTor

da grande caza de Villa Real. O Arcebifpo de Lisboa D.

Rodrigo da Cunha recorreo à interceííaõ da Rainha para

cfte effeito ; Mas achou naquella valerofa Princeza huma
tal refoluçaõ

,
que lhe refpondeo : Que o mais

,
que po-

dia fazer por refpeito delle Arcebifpo > era , nad publicar que

elle
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elle lhe falara em tal matéria. Chegado pois, o termo pe- Dia 29.

rentorio (qnc foi pelo meyo dia ) fahio ao teatro, vcftido
de

de baeta , que lhe arraftava longamente , o Marquez de °

Villa Real , acompanhado de alguns criados léus , e de

alguns Irmãos da Mifericordia ( de que naquelle anno era

Provedor ) e de alguns Sacerdotes, e precedendo a Imagem
de Chrifto crucificado , a cuja preíença fe ajoelhou por

Tezes, repetindo fervorofos actos de verdadeiro Chriílão,

foi levado à cadeira, que eílava fobre os dous degraos, e

nclla , entregou a garganta aos fios de hum cutello; Co-

brirão logo o corpo com hum pano negro de feda , e pelo

mefmo modo foi conduzido , e juíliçido o Duque na cadei-

ra dos três degràos , o Conde na de hum , e Dom Agofti-

nho Manoel na que eftava no pavimento •> Logo roraõ deJ-

cubertos os quatro cadáveres , e expoftos à vifta do povo,

no qual fe viraõ mayores demonítraçoens de ira, que de

comizeraçaõ. Permetio-fe , que já de noite foífem leva-

dos a enterrar íem pompa, Colheo EIRcy os copiofos fru-

tos
,
que coftumaõ nafcer das conjuraçoens

,
quando faõ

defeubertas, e caftigadns : Porque fe fez de novo , ama-
do, e temido: Amado, dos Vaffallos !<?aes, agor.i com
mnyores extremos

,
por v rem o perigo,, que correra o

meímo Rey , e toJa a família Real , fem outra cauf3

mais , que haver o mefmo Rey tomado fobe íi a d-fença

da liberdade do Reyno. Temido , dos desleaes, aos quaes

ocaftigo em cabeça alheya, faria guardar a própria. No
mefmo dia foraõ arraftados , e enforcados em forcas mais

altas ,que as vulgares, vários cúmplices do mefmo delicio,

ptífoas de esfera inferior. Era o Marquez de Villa Real

de íincoenta c dous annos , o Duque , feu filho, de vinre e

íete, o Conde de Armamar de vinte e quatro, Dom Agof-

tinho Manoel de Vafconccllos de íincoenta e oito , e do-

tado de fingular engenho , e agudo juizo , de que deixou

provas nos íeus livros impreíTos : Vida delRey Dom Joaõ

li. Vida de Dom Duarte de Menezes ; Hum tratado da
íucceííaõ de Filippe na Coroa de Portugal j c em outras

compofiçoens poéticas , hitoricas
,
genealógicas. Dclle

diífe feu parente, Dom Francifco Manoel de Mello: §hte

em tudo era homem de melhor entendimento
,
que vontade,

VI.
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VI.

NO mefmo dia, atino de 1666. vio , e admirou Lif-

boa hum lufidifljmo triunfo. Sahiraô da quinta de

Alcântara , os Rcys Dom ArToníb VI. e Dona
Maria Francifca Ifabcl de Saboya, e o Senhor Infante D.
Pedro peto mcyo dia , dando principio ao acompanha-
mento os dous Procuradores do Senado, feguidos dos Mi*
niftros , em que efte tem Jurifdiçap , todos luGda mente

veftidos , com as librés dos lacayos viftoías, e os cavai los

bem adereçados. Scgaiaõ-fe íeis Porteiros delRey cem as

maças aos hombros , logo os Reys de Armas , Arautos , e

Paífavantes, com cotas de armas, e cadeyas de ouro : A
eftes, os Corregedores do Crime da Corte , com as gar-

nachas forradas de télla branca , c mais minifrros dajuf-

tiça , todos á competência luíidos : Continuavaõ as car-

roças , c liteiras, douradas, e guarnecidas com riquiílimos

adornos , a que Correfpondiaõ as librés. Os Títulos , e

mais Nobreza dezempenharao todos os primores da galan-

taria, no bizarro das galas , no preciofo das joyas. Naó
havia precedência nos coches , até o do Eftribtiro mór

,

a que ieguiaõ os de rcfpeito do Infante , da Rainha , e

delRey. A carroça das Mageftades era á ultima : Hia El-

Rey fentsdo á maò direita da Rainha, o Infante na ca-

deira de diante, e no eftribo da mão direita a Marqucza

Camareira mór. Naõ levava o coche tejadilho , e repa-

rava o Sol hum chapeo de damafeocarmezim, guarnecido

de ouro , que em hum varaõ dourado , levava hum Mo-
ço da Camera ; Com que, de todas as janellas das ruas,

por onde paííou o acompanhamento, foi vifta a Rainha,

conciliando a fua formofura
(
que era por extremo gran-

de ) univerfaes admiraçoem. Caminhava a carroça fegui-

da dos Capitaens da guarda , Tenentes , e Toldados , c

rodeada dos Moços da eftribcira , veftidos luíidamente.

Immediatas á carroça delRey hiaõ as das Damas, Meni-

nas , e Donas de Honor. As ruas eftavaô ricamente or-

nadas , e a efpaços fc encontravaõ bizarras , c viftofas

danças. Nas janellas competia a pompa, e a beleza, o

luíi-
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loíímcnto , c a formufura. A diftancias proporcionadas Dia 29.

fe viaõ dezaíeis Arcos , cobertos de ouro, de prata , de "®,

pedras preciofas» de figuras,, de emblemas, infcripçoens. ^° Q*

A pouca diftancia do primeiro Arco fez o Senado da Ca-
mera a coftumada ceremonia de entregar as chaves da

Cidade a ElRey , e efte as entregou à Rainha , e , an-

dando a carroça , a poucos paííos eftava o Marquez de

Marialva, Governador das Armas de Lisboa, e Provín-

cia da Eílremadura , o Conde da Torre, Meftre de Gam*
po General , e todos os mais OíRciats de ordens , com
grande lufimento de vcftidos , e librés : Eftava em alas,

de huma , e outra parte toda a Infantaria , e Cavalíaria

da Corte. Entrarão os Reys na Sè, que acharão magnifi-

camente armada, onde fe cantou o Te Deum ; E voltan-

do para Palácio deraõ fim ao aplauío defte dia. Continua-

raõ-fe em muitos dos feguintes as feftas com exscífiva

grandeza. Houve canas , em que foraõ Padrinhos , o

Conde de Miranda, e o Vifconde de Villanova da Cervei-

ra, ambos Confelhciros de Fitado : Foiaõ cito os quadri-

Jheiros : Os Marquezes dde Gouvea , e Marialva , e os

Condes de Caftello melhor , de Aveiras , da Torre , do

Sabugal , de Villaflor , de Saõ ijoaõ , todos vertidos de rel-

ias de diverias cores,- As marloras, os jaezes, as librés,

tudo era igualmente rico, e viftofo. Cada hum dos oi-

fo nomeou finco Fidalgos Teus parentes _, e do feu appelli-

do , com que conftavaõ as quadrilhas de quarenta e oito.

Fizerão varias efearamuças, e logo correrão as canas, com
todas aquellas gentilezas, e primores

,
que cm íemeJhan-

tes exercícios enfina a arte da Cavallaiia. Houve três dias

touros Rcaes, em que fahiraõ. , no primeiro , o Conde
da Torre , cora doze lacayos , vertidos de veludo azul

,

guarnecidos de alamares de ouro aomartello; No fegun-

do , Dom Joaõ de Caftro com cento e ftífenta , vertidos de

diferentes fedas, guarnecidos de paííamanes de ouro, e

prata , em trajes de diverfas naçoens. No terceiro , o Con-

de de Saõ Joaõ, e feu irmaõ Francifco de Távora , com
trezentos, vertidos de diverfas téllas , e chamalotes de pra-

ta , com guarniçoens de prata , e ouro. Fizeraõ todos

bizarras fortes, e igualou ao acerto delias o aplauío .de to.

Hhhh do
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Dia 19. do o bom de Portugal, que então concòrreo , e (e achou

. n na Corte. Em muitas noites íe fizeraõ vários artifícios de

'fogo , e fe repetirão as luminárias, e outras demonftra-

çoens de alegria
,
que brevemente íe converteo em trifte-

za, como veremos em outro lugar.

VII.

NO meímodia, anno de 17 17. fyi bautizado na San.

ta Igreja Patriarchal o Senhor Infante Dom Pedro

Clemente Franciíco Jozé António , filho delRcy

Dom Joaõ V. noíío Senhor , e da Rainha Dona Maria

Anna de Auftria , por Dom Thomaz de Almeida Capei-

laõ mòr, c Patriarchal. deLnboa,com grande pompa,
e magnificência Real , e Ecclefíaftica. Foi -Padrinho o
Santiílímo Papa Clemente XI. c Madrinha fua irmã , a

Sereniílima Senhora Infante Dona Maria , ao prezente

Princeza de Aftwias ; e com huraa , e outra procuração

aííiftio o SercniíTimo Senhor Infante Dom António. O
Duque de Cadaval o levou nos braços debaixo de Palco,

em que pegavaõ os Marquezcs de Niza , de Marialva , de

Cafcaes, e os Condes dos Arcos, da Ribeira Grande, de

Santiago. Levarão as infignias o Senhor Dom Miguel , o

Duque Dom Jayme , os Marquezes das Micas, de Fron-

teira, e o dai Minas Dom Joaõ de Souía.

VIII.

DOm AíFonfo , filho Primogénito do primeiro Du-
que de Bargança

,
que nsô fuecedeo na caía , por

morrer em vida de íeu pay : Foi Conde de Ourem , e

Marquez de Valença do Minho , e foi o primeiro Mar-

quez
,
que houve em Portugal. ElRcy Dom Duarte, feu

tio , o mandou por feu Embaxador ao Concilio , que fe

convocou para Bazilèa, e fe celebrou em Florença.- Foi

Conductor da Emperatriz Dona Leonor , filha do mef-

mo Rey, e mulher do Emperador Fcderico 111. pelo qual

foi armado Cavalleiro , juntamente com o Archiduque de

Auftria Alberto , irmaõ do mcfmo Emperador, no dia,

em
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cm que reccbeo a Coroa de ouro em Roma. Fundou a Dia *9«

iníígne Collrgiada de Ourem; dotando-a de grande» ren-
A „

das. Naõ caiou , e teve em Dona B a-riz de Soufa , filha °

de Dom Martim ArFonfo de Sooía , e de Dona Violante

Lopes de Távora, a Dom Aífonío de Portuga! , que foi

Biípo de E«ora, e Progenitor da grande Caía dos Condes

de Vimiolo , ao prezenre Marquezes 'de Valença. Mor-
reo o Marauez Dom Aríonío , ncfte dia , em Thomar

,

anno de 1 4Ó0. No de 1 487. foi trasladado para a Collegia-

da de Ourem, onde pz em hum magnifico Mauíolco.

IX.

PEdro Nunes , Portngucz , naíeido em Alcacere do

Sal , o mais do -to homem nas Mathematicas
, que

vio o feu tempo , e por ventura os fnturos. Eicrcveo ex-

cellentes livros daquelJe aííumpto na lingua Latina , e

Portuaueza. Morreo ncíle dia, de fetenta e três annos,

no de ió 1 5.

Hhhh TR1GE-
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TRIGÉSIMO DE AGOSTO.

I. VenerávelMejire JoaÕ ^
fundador da Congregação deSaõ

Joaõ Evangeltfia.

II. Diogo Bernardes.

•III. Erecção do Bifpado do Maranhão,

IV. Entra publica , £ folemnemente em Lisboa a Rainha D,
Maria Sofia l/abel de Neoburg.

V. Nafce o Príncipe Dom João ,
filho Primogénito dos Reys

Dom Pedro //. e Dona Maria Sofia IjabeL

VI. Frey Eftevaõ de Sampayo.

VIL Padre Vicente da Rejpirreiçao.

Vi 11. 'Tormenta grande*

1.

ESTE dia cku Bm á carreira mortal , e paf-

fon à vida , que naô tem fim , o efclarecido , è

muito Venerável Padre Meftre Joaõ , fíngular

gloria de Lisboa fua Pátria , e de todo Poiru-

gal j fendo filho único de pays nobres , e ri-

cos, defprczou as poíícs , e as * fperanças , que o mondo
lhe orTerecia , e logo deíde a primara idade, fe deu aos

exercícios da perfeição, com tanto fervor, e cfpiriro, que

já parecia viver mais para Decs 3 que para íi. Aplicoufc

ao eftodo de varias feiencias , mas na Meuçioa , foi taõ

infígne, e famofo, que leu de Prima com apíaufo oniver-

ial , na Univerfidade
,
que entaô havia em Lisboa , ameí-

ma faculdade
[
que por aqueSlcs tempos era emprego de

naô vulgar eftlmaçaõ) e^oi Flzico mor doReyno, e íum-

mamente eílimado dos Reys delle, por fuás grandes letras,

e notórias virtudes ; Tocado mais vivamente da graça Di-

vina
5

fe refolveo a deixar o mundo , e as fuás vaidades

,

com o cífeiro , como jà com affecto o deixara, e agre-

gando a íí outros nobres , e virtuofos Companheiros , deu

princípio à Congregação de Saõ Joaõ Evangelifta , com
aqacl-
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aquclles illuftres progreííos , c maravilhoías circunftancias.Dia ?°*

que cm outro lugar referimos largamente. Por icus g ran- * -««

de* merecimentos foi feito Bifpo de Lamego, e depois , de

Vizeu , dignidades , cm cjue refplandecto por modo ad-

mirável o icuzelio
9
caridade , e vigilância. Acompanhou

a Flandes a Infante Dona Ifabel , filha deSRey Drm Joaõ

I. e -mulher de Filippe o Bom , Duque de Borgonha
;
E

depois a Caftetla a Rainha Dona líabel , f.lha dó Infante

Dom ]oaõ,e mulher dclRcy Dom joaõ II. daqutíle Rty-

no j Fiando deíK- inílgne Varaõos Reys de Portugal taõ

fubiimes , e relevante* empregos , em que deo ilíuftnífi-

mas provas de prudência , e de valor. Reformou a efcla-

recida Ordem de Chrifto , por efpccial comiííaô Pontifí-

cia , c intervenção do Infante Dom Heniiqoe. Cheyo de

merecimentos , e lantas ebras , havendo mandado lavrar

cm vida na Cathedral de Vizeu a íua fepultura
,
que vifí-

tava muitas vezes
,
paífou ncfte dia , a lograr o merecido

premio : Osviraõ-fe em fua morte vozes de Anjos , que o
convidavaõ para entrar no goílo do feu Senhor , c no mef-

mo ponto, em que efpirou, fe começai aõ a dobrar os finos

de toda a Cidade , íem humano impulfo • Faleceo nefte

dia con oitenta etrezannos deidade , no de Chrifto, de

1463 Foi fepultado com univerfaes acclamaçoens de ho-

mem fanto, c Varaô celeftial : Por muitos annos jnanon

da lua iepulrura , hum milagrofo oleo.

11.

Diogo Bernardes , natural da Villa de Ponte da Bar-

ca , de nobre geração , filho de Diogo Bernardes

Cimenta
y
neto cie António Bernardes , e de Anna Dias

Pimenta , foi infignc , íuave , e celebradifíimo Poeta.

Acompanhou ao Secretario de Eftado , Pedro de Alcáço-

va Carneiro
,
quando foi por Fmbaxador delKey Dom

Scbaílirõ a Filippe II. de Caftella. Achoo-fe na infeliz ba-

talha de Alcacei Segucr , onde, depois de dar provas de

valerofo , ficou cativo, Rcftitaido à liberdade , e Corte

de Li*boa,foi provido noefício de Moço da toalha. Te-
ve
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Dia ^o. ve grande amizade com o famofo Luiz de Camocns , t

A n foi muito feu femelhante no engenho , e na fortuna, e
Agoíto. , r • • xi jna noticia das artes, e (ciências. Mereceo

,
que todos os

fabios das Hefpanhas o acclamaííero Príncipe da Poczia

Paftoril , aííím como a Carooens da Épica. Imprimirão-

íe em três folamcs as loas obras , outras fe ajuntarão a

outros livros , e outras íe confervaõ M. S. nas livrarias,

e palmas , dos que fabem fazer delias o apreço , que me-

recem. Morreo em Lisboa nefte dia, anno de i
5
96. Jaz

fepultado na Igreja das Religiofas do Mofteiro de Santa

Anna, onde também jaz Luiz de Camocns.

iii.

NO mefmo dia , anno de 1677. á inftaocia delRty

Dom Pedro II. erigio a Santidade do Papa lnnocen-

cio XI. o Bifpado do Maranhão. O primeiro Bifpo
,
que

com erTeito paííou áquelle Bifpado , foi Dom Gregório jn$

Anjos, Cónego da Congregação de Saõ Joaõ Evangelií-

Março, ta , como dizemos em outra parte.

IV.

k~J O mefmo dia , anno de 1687. fizeraõ os Sereniflí-

mos Reys de Portugal , Dom Pedro II. e Dona Ma-
ria Sofia Ifabel de Neoburg a fua entrada publica em Lis-

boa , defde o Palácio atè a Cathedral
,

pelas ruas cof-

tamadas em acçoens femeihantes; Levantaraõ-fc nellas

dezafete Arcos triuníaes de m age ftófa fabrica , e diferente

arquitectura, em que empenharão , e defempenbaraõ na-

turaes, e eflrangeiros o arTccluofo animo, com que de-

zejavaõ feftejar as Auguítas VoJas de buma , e outra Ma-
grítade ; Entrarão ambas com a Sereniffima Pi inceza, Do-

na líabel, filha de ElRey, na Carroça Real
,
por extremo

ceílofa , € rica , como pedia a grandeza de taõ excelfo* Prín-

cipes. Preccdiaõ em numero exceflivo viftofiífimas carro-

ças , e nellas a Nobreza de Portugal ornada de requiííi*

mas\
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ma§ joyas ; Chegarão á Sé , cujo immenfo corpo fe via D*M õ *

cuberto inteiramente pelo te&o , lados, columnas, epa- A JL-
imento, de telas, e alcatifas j Cantados os Hymnos , e

Graçoens , fegundo o eftiilo da Igreja em femelhántes

ados , voltarão as Mageftades com a mefma comitiva

,

e pompa para Palácio , repetindo-fe , c crecendo cada

vez mais nos coraçoens cie léus VaíTallos , os júbilos , e

na? vozes dos tnefmos , as coogratulaçoens , e os vivas.

Nos dias , e noites fegointes íe continuarão alegres , e

mageftofas feitas- Houve três dias touros Réaes com lu-

íidiííimo apparato , cm que fe excederão a Ç\ mefmas a

pompa , e a magnificência ,• Toureou na primeira tarde

Dom Luiz Manoel , Conde da Atalaya , na fegunda Dom
Lourenço de Almada, na terceira Dom Chriftovaõ Ma-
noel Conde de Villaflor , e encherão aqudle numerofiííi-

mo concurfo de admiração , e alvoroço com a galla , e

ornato das fuás pelíoas , e com hum cxceííivo numero de

Gentiz homens , Pagens , e lacayos riquiflimamente vef-

tidos j Fizeraô maravilhofas fortes, e matarão grande nu-

mero de touros ao rojaô , e á efpada , As noites fe tro-

carão em dias com varias , e viftofas invençoens de fo-

go , e infinitas luminárias em mar, e terra.

v.

NOmefmodia,cmfegunda feira ás fete horas da me-
nha , anno de 1688. nafceo no Palácio da Corte

Real o Príncipe Dom Joaõ , filho primogénito dos Sere-

niííimosRcys Dom Pedro II. e Dona Maria Sofia Ifabel de

Neoburg : No dia feguinte ElRey acompanhado de toda a

Corte afliftio na Capella Real à Miífa , e Te Deum , de

acçaõ de graças
,
que fe cantarão com a mayor folemni-

dade , e depois pregoo Dom Luiz de Sonía , Arcebilpo

Primaz de Braga , e Confelheiro de Eftado ; foltaraô-fe os

prezos, que eftavaô em termos deita graça ; naõ houve

Tribunaef por três dias. Dentro cm dezoito o arrebatou

a morte , convertendo cm exceíííva dor a mayor alegria,

em que fe haviaõ banhado, fobre largas efperanças, os

coraçoens Portoguezes

VI.
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j

de VI

Rey Eftevaõ de Saõ Payo, dâ Ordem do» Pregadores,

natural da Villa de Goimaraens, por feguir a parcia-

lidade da pertençaõ do fenhor Dom António â Coroa de

Portugal , foi prezo em Lisboa em hum force cárcere-,

do qual fugio com outros Religioíos também prezos,do

meímo habito , c fe paífou à Cidade de ToJofa , onde to-

mou o gráo de Doutor em Theologia, e a leu com aplau*

fo daquella Univeríídade. Era muito perito na Hngoa La-

tina , e nella traduzio da Portugueza as vidai de Saõ Fr.

Gil , de Saõ Gonçalo de Amarante , de Saõ Pedro Gon-
çalves, do Beato Fr. Lourenço Mendes, de Fr. Payo pri-

meiro Prior do Convento de Coimbra , de Fr. Pedro , Por-

teiro do Convento de Évora ; c de outros Varoens infignes

em dignidades , letras, e virtudes , da fua Religião. Ef-

creveo mais na mefma iingoa Latina hum tratado fobre o

juramento, e confirmação, que fez EIRey Dom Affonfo

Henriques da celeftial vizaõ, que teve no campo de Ou-

rique : Tudo impreíío ern Pariz nos annos de 1 5 8 6. 1 600.

No de 1598. ouvindo dizer em Tolofa
,
que apparecera

em Veneza EIRey Dom Sebaftiaõ , vinte annos depois,

que fe perdeo na batalha de Alcácer , e que o Senado daquel-

la Cidade o tinha reduzo à inítancias do Erubaxador de

Caítella
,
partio Fr. Eftevaõ velozmente para a rnclma Ci-

dade -

y e não podendo alcançar licença para ver aquelle

Príncipe prezo , paíTou em habito disfarçado a Portugal,

e depois de dar aquclla notica aos Fidalgos Portugue-

zes, voltou para Veneza, e fez fortes inítancias paraque

foíTe folto o fobredito prezo , como foi por intervenção

delRey Henrique IV. de França , da Rsinha de Inglater-

ra , e da Republica de Olanda , com ordem de íahir de Ve-
neza no mcfmo dia da íoltura , e em três de todo o Eftsdo.

Com fumma fidelidade feguio Fr. Eftcvão o imaginado

Príncipe , e em Florença o entregou o feu Duque , faltan-

do às Icys da hofpitalidade , aos Miniftros delRey de Caf-

tella,- e Fr. Eftevaõ morreo violentamente em Saõ Lucar

de Barrameda , ncfte dia , anno de 1603.
VII.
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VII.

G Padre Vicente da RerTurreiçaõ , Cónego fecolar da

Congregação deSaõ Joaõ Evangeliíta , formado cm
Cânones , Doutor em Theologia pela Univerfidade de Co-

imbra
,
Qualificador do Santo officio , Examinador das

Ordens Militares, Prethonotario Apoftolico
, Juiz da Le-

gada , Confcrvador das Religioens de Saõ Bento , de Sa5

Bernardo, da Trindade , de Belém , da Cartuxa , e de

todas as Confrarias de NofTa Senhora do F.ofario , que

entaõ havia cm Portugal : Foi dos primeiro* difcipulosdo

grande Soares, o qual coflumava dizer : jgW dana por bem

empregada afua vinda a efle Reyno , atuía quando ntlle nao

colhera outro fruto , mais que o de ter hum tal difçtpulo , co*

tno o Padre Vtcente da Rejfurretçao. Era conhecidamente

douto em Theologia, Cânones, Leys , Medicina, e Ma-
thcrr.atica. Tinha huma grande livraria , mas ainda era

mayor a fua memoria; porque nao fe lhe apontava coufa

alguma das que fe continhaõ nos feqs livros , qae elle

lego naõ proíeguiíTc a matéria com admirável formali-

dade , apontando o Capicuío. Sem o feu confelho naõ

obravaõ os Núncios couía alguma de importância, pelo que

era chamado o director dos Núncios ,e de todos geralmen-

te o Salamaõ Luíltano. Sendo Geral da fua Congregação

do Evangelifta , faleceo em S. Bento de Xabregas neíle dia,

annode 1636.

VIII.

'*%.] A Comarca de Bargaoça da Província de Traz os

^^ Montes, houve nefte dia , anno de 1736. humagran-
de tempeftade detrovoens, rayos , e pedra, que em quin-

2e Irgoas de comprimento , e mais de quatro de largo

eftrígou todas as vinhas
, queimou os frutos das arvores,

fem lhe deixar folhas; e tudo parecia, que fe lhe tinha

pcfto o fogo. Cahiraõ muitas pedras de trez quartas de

pezo, qae feriraõ alguns Paflorci.

liii TRIGE-
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de
Agoílo.

TRIGÉSIMO PRIMEIRO DE
AGOSTO.

I. He acclamaâo Rey fegunda vez o Príncipe Dom Joaõ.

II. Dom Garcia de Menezes.

III. Joaõ Vaz da Motta.

IV. Fr. Lourenço de Portel.

V. Henrique Dias»

VI. ConfliBo memorável no Ejlreito da Perfia.
VII. Bntes Lopes.

VIII. Coloca-fe o SantiJJimo na nova Igreja de Santo Eloy de

Lisboa.

i.

ESTE dia, atino dei48i. foi fegunda vez

acclamado Rey de Portugal o Príncipe Dom
Joaõ , por morte delRey Dom Arfoofo V.
feu pay. Celebrou íe eíle acto com grande

mageftade no Palácio de Cintra, a cjuc af-

íiítiraõ todos os Prelados , e Títulos
,
que haviaó con-

corrido às exéquias do Rey defunto , c a dar obediência

ao Succeílor.

ii.

DOm Garcia de Menezes , filho de Dom Duírtc de

Menezes, terceiro Conde de Vianna , feguio jun;

tamente as letras , e as armas ,• e mereceo ícr hum dos

mais eruditos de Minerva, hum dos mais illuftrei Bifpos

de Évora , hum dos mais valeroíos Capitaens de Btlona.

Na batalha de Touro foi grande parte , de que o Príncipe

Dom Joaõ , filho delRey Dom AíFonío V. fícsíTc vito-

rioío. Do mefmo modo concorreo para a famofa rota do
Odigcbe Alcanfe, e para o íoccorro da Condeíía de Me-
ddhim, Dona Beatriz Pacheco , contra as tropas do Mef.

tre
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tre de Santiago na campanha de Mcrida. Foi por Gcne-D"^
ral de huma Armada a Itália contra o Torço no tcmP°> Ag %
cm que efte havia tomado a Cidade de Otranto $ c chc-

gando o Bifpo a Roma , fez na prezença do Papa Sifto

\V. e do Sacro Collegio dos Cardeaes, huma clegantifli*

ma oraçaõ latina, dando conta do poder, e ordens
,
que

trazia do ícu Rey , e do generofo animo , com que o mcí«

mo R y , c todos os Portuguezes íe orfereciaô a defença

da Republica Chriftã. Foi aquella Oraçaõ de grande cre-

dito para o Biípo, e como a tal a louvarão famoícs homens,

que entaõ havia em Itália, como PomponioLeto , o Car-

deal Jacobo Sandoleto , e outros , e para modello de fe-

melhantes aííumptos a imprimio o Cónego Gafpar

Barreiros no fim da fua Corografia. Naõ fez a noíTa An»

mada operação alguma, porque quando chegou a Itália,

já fe havia retirado o Turco. Reftituido a Évora o Bif-

po Dom Garcia , entrou na conjuração , que o Duque
de Vizeu, e outros Cavalheiros faziaõ contra EiRey D.

Joaõ II. c referimos cm outra parte , c também o cafti- 2 , dcfte

go, que tiveraõ. O do Bifpo Dom Garcia foi fer meti- mez -

do em huma cifterna fecca do Caftello de Palmela , on-
de muito arrependido morreo neftc dia, anuo de 1484.

ih.

JOaõ Vaz da Motta , Portuguez , natural de Lisboa

ioíigne em letras humanas : paifon a Roma , onde le-

vou por opoíiçaõ a Cadeira de humanidades na Sapiência

Romana , fendo fueceífor do famofo Moreto : Orou nat

mais famofas oceurrencias daqoelles tempos , diante dos

Summos Pontífice* com admirável elegância , e mereci-

dos aplaufos : foi (ingular a Oraçaõ , que fez em louvor

de Saõ Joaõ Evangelina diante de Gregório XIII. foi Dou-

tor em ambos os direitos ., morreo neftc dia pelos an-

qos de 1590.

Iiii ij IV.



F

620 ANNO HISTÓRICO
Dia

fí,
de IV

Agofto.
V *

Rey Lourenço de Portel , natural da Villa de fea

fobre nome , da Ordem de Saõ Francifco , da Pro-

víncia dos Algarvcs , na qual leu Thcologia , e teve os

lugares de Guardião de Setuval, Difinidor, Confeííor do

Venerável Convento da Madre de Dcos de Lisboa , c de

Provincial da mefma ordem ; foi Varaõ egrégio em le-

tras , c virtudes , efpcciâlmcnte na juftiça , e rezoluçao

com que refpondia aos negócios , em que o confultavão.

SaÔ muito refpeitadas , e alegadas dos doutos , as Duvi-

das Regulares que deixou impreífas em dous tomos. Im-

primio mais dous de Cafos de confctencia ; Mais hum de

Cafos rezervados ; outro de Indtãgenctas da Ordem Seráfi-

ca ,• Outro dos três votos folemnes ; Outro de Praticas ef-

ptrttuaes , com huma elegante difcripçaõ do Templo de

Salamaó -

y
Outro , Epithome de Sanches. Deixou correntes

para fe imprimirem dous tomos de Sermoens ; hom em
Porruguez dos Santos da íua Ordem ; outro em Latim

das ferias da Quarefma. Mais hum Sermão de exéquias na

Sé de Lisboa pelo íeu Arcebifpo Dom Miguel deCaftro,-

o qual ainda fe conferva com eftimaçaõ no Convento de

Saõ Francifco de Xabregas. Mais hum tratado doutiffimo

fobre a Conceição de Maria Santiílima. Mais outro fobre

as virtudes da Venerável Madre Maria das Chagas, que

eílà eferito no livro da fundação do Moftciro da Eípcran»

ça de Villa Viçofa. Falecco em Saõ Franciico de Xabre-

gas nefte dia com cem annos de idade, no de 1641,

v.

H Enrique Dias , Negro por nalcimento • ctaiiííimo

por acçoens começou a fervir nas guerras de Peroam-

buço , com hum Terço dos da íua Naçaõ, defde o tempo , em
que Mathias de Albuquerque governava aquella Provín-

cia, e defde entaõ começou a ier flagelo de Oiandezes;

Vez houve, cm que lhe viraõ matar finco por lua maó;

De tal forte otemiaõ', c aos ícus Negros
}
que jà para

os
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os fins di guerra os reputavaõ invencíveis. Em certa oc-Dia$i.

cafiaõ lhe pa (faraó com huma baila a mão efquerda, c lo-
de

~

go a mandou cortar, por fazer a cara mais breve , di- °

zendo: Que ficava muy contente eom a direita, que lhe

baftava para matar Olandezes cm ferviço do íeu Rey ;

Aííaltou , e rcndeo muitas Praças , e Fortalezas de gran-

de confideraçao, e coftumava chegaríe aos muros , dan-
çar o feu baftaò dentro nelles , e dizia aos feus Negros,

que ou todos havião de morrer com elle , ou haviaô de

refgatar aquella intignia do íeo Cargo j Defendeo outras

Praças contra toda a efperança, até que dezefperavaõ oi

invafore* \
Militou dcfde os princípios defta guerra , e

chegou aos fins, logrando a gloria de lhef deverem em
grande parte aquelles povos a fua liberdade. EIRey Dom
Joaõ IV. que então Reynava , lhe fez mercê do habito

de Chriílo
,
que elle prometeo não por nos peitos , fe

naõ depois de expuifado o Olandez , e aflim o cumprio

pontualmente. Faleceo nefte dia , anno de i66i* dei-

xando, a pezar da cor, efclarecida fama,
{ <

vi.

^J O mefmo dia , anno de i j 5 3 . fe aviftarao , na5

\ longe da foz do celebrado Eufrates , duas Armadas,

de Portugal , e do gram Turco $ Conftava efta de quin-

ze G.dés , de que era General Moradobec Governador de

Báçorá; Daquelia
(
que conftava de treze Galeoens ) o

era Dom Diogo de Noronha , Çavalleiro de fangue no-

bilifliíTio, e de brios iguaes ao fangue -

}
Não íó medrofo,

mas atónito Moradobec à vifta de tamanho poder, man-
dou rorçar o remo , e que as Gales

, quanto pudeíícm

,

ie cozeflem com a terra, intentando refugiar-íe no pri-

meiro porto , ou , na ultima extremidade , dar a coita -

Eisque de repente acalmou o vento de maneira
, que os

uoíTos Galeoens, que lhe hião no alcance, ficarão immo-
veis, detidos do feu próprio pezo; foccedeo,que ao mef-

mo tempo íe achava o Galeão de Gonçalo Pereira Mar-
ramaque , Capitão illuftre, e valerofo , em grande dif-

tancia dos outros $ E vendo Moradobec fila boa occazião,

que
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Dia;!. que a fortuna lhe oferecia, mandou arribar fobre elle, c

A n cercando-o por todas ias partes , o começou a combater

'furiofamente pelai dez horas da ménhã, e como o Galeão

citava immovel , e as Galês le moviaõ muito à vontade ,

foi fatal o dcftroço
,
que nelle fizerão ; As obras de ci-

ma , osmaftros, ai véílas , as vergas , tudo foi feito, ou

desfeito em pedaços , Mas ao mefmo tempo prczeftiaõ

muito firmes, e inteiros os coraçoens dacjuelles valerofoa

Portugnczes ; Além da fúria dos canhoens , cahiaõ k bre

ellescfpe (Tas nuvens de bailas, e frechas ; Nao cefíava tam-

bém o Galeão de fulminar a íua artelharia , e mais boc-

cas de fogo , de hum , e outro bordo , e por ambos fa-

zião grande cftrago nos inimigos ; Os quaes, porém , fia-

dos no mayor numero , e na velocidade , e ligeireza das

Galés, revezando-fe eftas, e repetindo as baterias
,
por fla-

vaõ em combaterem o Galeão ; Mas naò le atreviaõ ao

atracar, receando juftamcnte, que homens taõ valercíos,

e taõ reftados, naõ cederiao da faa parte, fem cjoe fof-

fe das dos agreffores muito mayor o damno
,
que a vito*

ria. O General Portuguez , c os mais Capitacns eftavaõ

vendo ao longe, com attcnçaõ medrofa, por entre far-

raçoens horrendas de fogo, e de fumo , a defigual batalha,

e quanto admiravaõ o esforço protentofo dos companhei-

ros , tanto fentião a impoflibilidade de os poderem foo

correr naquellc aperto, que jà hia fendo mais que gran-

de j Eeisque là fobre a tarde , e fobre fete horas de bra-

viífíma peleja , começou a refrefear o vento , e os Galeoens

fc começarão a mover , na volta dos inimigos , os quaes

no mefmo ponto forçando os remos fe retirarão a toda a

préça, cobertos com o manto da noite , havendo rece-

bido grande cftrago. Ficou o Galeaõ fem forma , e fem

aparência do que fora : O Capitão , e foldados cubertòs

de feridas, e íangue, e os roftos de pólvora, e fuor , e

muitos com as fetas cravadas no corpo , naõ fe deixavaõ

conhecer, nem diftinguir ; A todos abraçou o General,

e o mefmo fizeraõ os Capitaens, e Fidalgos da Armada,
celebrando cora Angulares elogios tão illuftrc , e taõ cenf-

tante valor, digno por certo , dos Anuaes da fama, dos

bronzes da immortalidade.

VIL
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Dia $ I.

VIL , %Agoíto.

NO lugar da Bercngeira, Freguezia de Martim Lon»
go , termo da Villa de Alcontim, noReynodo Al»

garvc.pario neftemez deAgofto do aono de 1728. Brites

Lopes, mulher de Manoel Gonçalves, finco crianças era

huma tarde, das quaes receberão quatro o bautifmo, ea
mãy ficou com faude

, porque naõ íentio mais abalo, do
cjue íe foffe hum íó parto.

VIII.

Efte dia, armo de 1709. em hum Sábado de tar-

de, fe colocou com grande folemnidade o SaatiíTi-

mo Sacramento na nova , fermofa , e magnifica Igreja

dos Cónegos Seculares de Santo Eloy de Lisboa, que no
efpaço de onze annos íe fez toda unicamente à cuíla da

mefma caía ,• e também por conta dos Cónegos delia

correo toda a feftividade , e todos os feus Sermoens jCjue

com hum folemniííimo Oitavario celebrarão, em que cfte-

vc o raefmo Senhor expofto, t teve principio no dia fe-

guinte, primeiro de Setembro. Soo Reverendo Cabido da

Cathedral de Lisboa oíSciou a primeira MÍÍT3 folemne,

que cantou ( com afiiftcncia do mefmo Cabido em Com-
rrunidade , c Vefte Coral) o feu Illuftriífimo Dcaõ Dom
Gafyar de Moícozo , dos Condes de Santa Cruz, Mar-
quezes de Gouvea , Reytor , e Reformador da Univerfi-

àidt de Coimbra , Sumilher da Cortina , Deputado do
Santo Officio $ ao prezente Religioío de Saõ Francifco

,

IvíiíTicnario Apoftolico do Siminario de Varatojo, e Re-

formador dos Cónegos Regulares de Santo Agoftinho da

Congregação de Santa Cruz de Coimbra.

FIM
FRO-
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PROTEST O
M obfcrvancia dos Decretos Apoílol i-

cos , em nome doAuchor, e meu, de-

claro, que as peííbas , que viverão ,e

morrerão com fama defantidade , e os mila-

gres , eíucceflòs, que excedem as forças hu-

manas , e íe referem nefte livro , fem citarem

aprovadas pela Se Apoíiolica; naó tem mais

authoridade, ou certeza , que a que lhedaóos
Authorcs, que primeiro as efcreveraõ i e em
tudo me fugeito às determinaçoens da 5. 1.R.

Lourenço fujliniano da AnnmáaçáQ.

IN-



I

A
' ACaâemia. Com o titulo de Portuguesa,

quem iuítituhio huma em Lisboa , e

quando. Pag- 1 26.

A dos jfagrados Concílios
,
por quem , e

quando foi inítituida em Lisboa ; p.58i

.

A Problemática de Setuval quando teve

principio ; pag. 147.
Quando o teve em Santarém a dos Lau-

reados. Ibidem.

Acçoens memoráveis. Pag. 1 1. 80.19 f •4^2 «

475.491. 549.
Acc;a»iaçGens~Reghs. Pag. 141. 24?. 404.

jii. 522. 599. 6i8
S. Aaoclnda , irmã de S. Rofendc; pag.4Ó ; '.

I). Ajfovfi Henriques , Rey I. de Portugal,

onde , e quando naíceo
;
pag. 403

.

Alcança dos Mouros huma vitoria íobre

Trancoio j pag. 89.

Emacçaò de graças deita vitoria, funda

o Molleiro de Saò João de Tarouca , e

. quando ;
pag. 249.

Jwito á Vi li a dos Arcos de Vai de Vez ven-

ce a D. Àfibníò VII. de Leaõ, e Caítella;

pag. 272.

Vilão de Chriílo crucificado que teve no
Campo de Ourique, e quando} peg. 398.

e leg.

Ondeie quando, e de que modo foi accla-

mado Rey de Portugal
;
pag. 404.

Alcança dos Mouros a memorável vitoria

do Campo de Ourique ; pag. 405. eíeg

No lugar de vitoria tao gloriou quem
mandou levantar huma Igreja , e hum
padrão

;
pag. 407.

Dous Reys cativos na mefma batalha fe

convertem , e profeílaó Religioiòs no
Convento de Santa Cruz de Coimbra ;

pag. 302.
Conquiíta por aíTalto afamofa Villa de

Santarém , e com quantos íol dados , e

quando
;
pag- 34. eleg.

Nos campos da meíma Villa vence a hum
grande Exercito de Mouros , e quando;

pag.35.eieg.

Quando alcançou dos Mouros, que tmhaõ
citiado a meíma Villa , huma famofa vi-

toria ipag. 340. efeg. 364. efeg.

Conquiíta a Alcacere do Sal , e quando
;

:• Pag- 267<

6iy

Quando começou a pôr hloqueyo , e de-

pois citio a Lisboa com ajuda dos Es-

trangeiros > pag. 2 86 . e feg

Em Sacavém vence hum poderofo foc--

corro, que vinha aos Mouros emdefen-
ça de Lisboa

;
pag. 28a.

Inítitue em Coimbra a Ordem Militar,

que depois íe chamou de Aviz,e quando;
pag.497.efeg.
Quando , e porque motivo inftituio a

Ordem Militar da Ala , ou Aza
;
pag.36.

D. AffonfulIL Rey de Portugal, onde ,'e

quando naíceo
\
pa-^. 24.

D. AffonfjlV. Rey de Portugal. Suas ac-

çoens,morte^efepu!tuia}pag. 134. e leg.

Gompofiçao
,
que fez com feu rilho o In-

fante D. Pedro \
pag 471.

D. Afoijo V. Rey de Portugal , com quem
calou , e quando

; pag. 27.

Com quem celebrou legundos defpofo-

rios
,
que naõ tiveraó etfeito

;
pag. 128.

e feg.

Com que apparato , e folemnidade arma
Cavalleiro a feu Irmão o Infante D. Fer-

nando
;
pag. 52 5.

Parte terceira vez para Africa com o Prin-

cipe Dom Joaó feu rilho , e quando; pag,
526.

Conquiíta em Africa a praça de Arzilla

,

e quando: pag. 58o.

Na meíma praça arma Cavalleiro a feu fi-

lho o Príncipe Dom JoaÕ ; pag. 5o 1

.

Entra , e domina a Cidade de Tangere
;

pag. 600
Acrecenta o Ditado Real Portuguez com
os domínios de Africa , pag. 601

.

Acçoens do feu governo, onde, e quando
morreo

;
pag. 601. e feg.

D. Affonfo VI. Rey de Portugal , filho dos
Reys D. JoaÕ IV. e D. Luiza , onde , e

quando naíceo ; pag. 569.

Com que folemnidade , e quando lhe en-

tregou o Governo do Reyno a Rainha
Dona Luiza fna May

;
pag. 2 55. e feg.

Onde
,
quando, e com quem le ajuítou , e

celebrou o feu caíamento; prg.280 e ÍQg.

Quando recebeo as bênçãos em Lbboa ;

pag. 443.
Quando, e com que pompa, alegria, e

mageítade fez entrada publica em Lis-

boa com a Bolinha fua mulher
;
pag. 6q¥.

eleg. KKKK Dom
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Dom Ajfonfo , Infante de Portugal, filho

primogénito dos Reys Dom joaò I. e D.
Hlippa,onde,e quando naícec;pag„43o.

£úm Affbnjb , Príncipe de Portugal', nlho
dos Reys Dom joaóll. e Dona Leonor;
onde , e quando naíceo

;
pag. y$.

SucceíTo infelice, que teve; pag. 346.6 feg.

Sua laftimoía morte; pag. 3^2. e leg.

tam Ajfonfo , Infante de Portugal \ filho

dos Reys Dom Manoel , e Dona Maria,

quando , e de que idade lie criado Car-
deal ;

pag. 295.
Sendo Arcebiípo de Lisboa , celebrou Sy-

nodo , e quando , e que coula utiliffima

fe ordenou na lua fetima ConíUtuiçaÓ
>

pag. 584 .

D. Ajfonfo Sanches, meyo Irmão delRey D.
AlFonfo IV. Contendas , e inimizades,

que tiveraó ; pag. 135
D. Ajfonfo, primeiro Marquez de Valença,

e de Portugal , de quem foy filho; por
quem foy armado Cavalleiro ; onde foy
Embaxador ; Coilegiada iníigne

,
que

fundou
;
quando , e onde morreo , e jaz

fepultado
;
pag. 6 10. e feg.

lom Affovf" de Portugal, biípo de Évora;
de quem foy filho , e de que caza proge-
nitor ; pag 61 r.

Ajfonfj de Albuquerque , Governador da
índia , entra a força de armas em Curia-

te
,
porto do Reyno de Ormuz ; faquea,

e queima a lua povoação , e a todas as

nàos arvoradas , e varadas ;
pag. 5yo.

Larga a Cidade de Goa , e quando, e com
que induftria ; pag 145".

Toma ao Idalcaõ a Villa , e Fortaleza de

Panguim ;pag. 145".

Navegando no mar vermelho ; fe vio no
Ceo huma Cruz ; pag. 1 o.

Conquifta por aílalto primeira , e fegun-

da vez a Cidade de Malaca ; pag. 401 . e

feg. e 478.
Del pojo deita Cidade, foy o mayor da ín-

dia. Ibidem.

No lugar da Mefquitafez huma boa for-

taleza , a que poz o nome de Formo/a.

Pafr. 478.
Embaxadas que recebe na mefma Cidade;

brado, que deu efta conquifta, eacçoens
de graças

,
que fe fizeraõ em Roma Ibid.

Lom Ajfonfo de Caflello branco , Bifpo do
Algarve , e de Coimbra, Vice-Rey de

Portugal ;fuas grandes virtudes , efmol-

las , e generofas acçoens ; quando , e de
que idade morreo, e onde jaz fepultado;

pag.71.eteg.

/ CE.
Dom Ajfonfo Mendes , Patriarca de Alexan-

dria , onde , e quando morreo; pag. 290.

Ag'fimha Barlofa da Silva. Obrai
,
que

elcreveo
;
pag. 157.

Bom Agoflinbo Manoel. Obras qn e efcre-

veo , e lua morte trágica
,
pag 607.

V. Agojlinho da Trh?dadc,Conego d?. Con-
gregação do Evangeliíta

,
quando mor-

reo
;
pag. 119.

Agua. Onde , e quando fe defcobi io huma;
que nome íe lhe deo ; e fe experimen-
tou medicinal

;
pag. 416.

Aguaifrrntas. Porque tem efte nome a de
trez fontes no Arcebiípado de Brag3 ;

pag. 375. efeg.
Ayres Barbo/a , Portuguez ;

que Cadeiras

leo em Salamanca ; porque lhe chamarão
o Grego ; obras que compoz ; onde mor-
reo , e jaz fepultado ;

pag 3 28. e feg.

Alberto , Cardeal, de quem era filho; quan-
to tempo foy Governador de Portugal;

pag. i8.e 5"i8.efeg.

Alcacere do Sal. He conquiftada aos Mou-
ros por EIRey Dom Affonlo Henriques,

e quando; pag. 267.

Alcácer Seguer; Ele fegunda vez citiada

efta Praça pelo Rey de Fez com formi-

dável poder , e com mayor valor defen-

dida , e por quem. e quando
;
pag. 307.

Delènganado de a naõ poder ganhar, naõ
obítante lhe haver quafi derribados os
muros , levanta o citio , e quando ; pag.

578. efeg.

Aljubarrota
; Junto a efte lugar fe deu a

celebradiífima \ atalha , a mayor que vio
Hefpanha entre Princcpes Chriílaos , na
qual , ficou inteiramente vencedor EI-

ReyDom Joaó I. de Portugal , e do mef-
mo modo vencido EIRey Dom JoaÒ I.

de Caítella com o leu poderofo Exerci-

to ;pag. 5o8. epag. 5 13.

tom Fr. Aleixo de Menezes , Eremita de
Santo Agoftinho , Primaz de Goa , e de
Braga , Governador da índia , e de Por-

tugal ; pag. 17.

Dom Alexandre , Infante de Portugal , filho

dos Reys D. Joaõ V. eDona Marianna
de Auftria NoíTos Senhores, quando
morreo; pag. 441.

Alteraçoens. Ás memoráveis de Évora,
qual foy o feu fundamento

, quando o
leu principio , e fim que tiveraõ

;
pag.

568. efeg.

Alteza. Quem introduzio efte tratamento

em Portuga^ pag. 106.

Álvaro
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Álvaro de Carvalho, Governador de Maza-
gaõ , defende glorioíamente eíla praça
do poderoío citio

,
que lhe tinha poito

o Imperador de Marrocos , e quando
;

pag. 32.0 Íeg.

Fom Álvaro às Ca(Iro , Pilho do famolo
Domjoaó de Caftro ; luas proezas mili-

tares , e politicas ; pag. 6o5. e íeg.

Itom Álvaro Pires de Ca/Iro, Bifpo de Por-

talegre , celebra hum Synodo , e quan-
do , e approvaçao que teve ; pag. 108.

Jjem Álvaro Vaz de Almada , Conde de
Abranches,Cavalleiro da Ordem da Gar-

rotea ; luas glorioías proezas em Ingla-

terra, trança , Portugal , e na batalha

de Alfarroubeira , onde morreo ; e para

onde ie trasladou feu corpo j e letreiro

que tem
,
pag. 106. eleg.

B. Amadeu, Jiamado antes Domjoaõde
Menezes do' S'ilva,Kc]\g[oío de S. I-ran-

ciíco , fundador da Congregação dos

Amadeus ; fuás acçoens , virtudes, reve-

laçoens
,
profecias

;
quando morreo com

veneraçoens de Santo , eonde jaz le-

pultado ; pag. 486. e feg.

lom Ir. Amador Arraes, Carmelita, Bifpo

de Portalegre ; fuás letras , virtudes , ac-

çoens,quando e onde morreo; pag.438.

AiidréBayaÕ Suas letras
,
poezias , e com-

, pofíçoens ;pag. 5o 5".

Fr. André dalnfua , da Ordem de S.Fran-

cilco, Geral da mefmà Ordem; pag. 195.

V~: Fr. André de Santo Thomaz, Domini-

co , Lente de Prima da Univerfidade de
Coimbra , Elogio , e morte que teve

;

pag. 529.

Angelo Facence , Portuguez. Suas compo-
• íiçoens ; pag. 1 1 1

.

Ai.gola. Sua conquiita, e fundação da fua

Cidade Capital ; pag. 224. e íeg.

Quando a conquiftaraõ os Olandezes , e

reconquiílarao os Portuguezes;pag.523.

Quem a defendeo do Rey de Congo com
huma milagrofa vitoria; pag. 543. efeg.

Ala( Ordem militar da) Quando, e por

quem foy inílituida , e porque moti-

vo
;
pag. 36. '

Z ona Atma de Mendoça, de quem foy filha,

de quem foy May , e primeira , e perpe-

tua Comendacieira do Real Mofteiro de
Santos o novo ; pasr. 499.

Anna Luiza do Salvador. De que Conven-
to , e quantos annos foy Religioía , e de
que idade faleceo; pag. 243.

Anna Maria de S, Jeze. De que Conven-

ICE. t&
to foy Abbadeça ,

quando faleceo , e

com que opinião
;
pag. 183.

A/.nos. Quando, e que P\ey mandou fe co;>

taílem em Portugal pelos do Nalcimen-
to de Chrifto

;
pag. 5jo. e Íeg.

Pefíoas
,
que morrerão de cem , e mais

annos. Pag. 9. 1 . 13.98. 1 14. 153.173,
117. 242. 243. 254. 2-2 292.294 j5r.
422.569. 588.620. 552.

'

Santa Anónima. Onde padeceo martírio
;

pag- 473-
Fr. AnftlmoXttqiier , da Ordem militar de

Chrifto, grande Poeta,í'uas compofições;
pag. 189.

D.Aj/tao Martins de Chaves,YAipo do Por-
to, Cardeal do litolo de S.Cnrifogono,
luas grandes letras , acçoens , virtudes ,

e obras pias ; quando , e onde morreo,
e jaz ; pag. 3 43 . e \eg.

D. Antaõ de Noronha , confegue na índia

huma facção memorável. Noticia de
hum homem , que feachou morto na
melma occaíiaó; pag. 547. e feg.

Antípodas. Sjò os moradores da índia

,

fituada entre os Rios Ganges, elndo;
opinioens, que os negarão; pag.ç5.e íeg.

S. António de Lisboa. De quem foy rilho ;

quando nafceo ; Templo que fe erigio

na lua caía , privilégios, rendas , e rique-

zas que tem ; pag. 520.

Onde
,
quando , e com que nome , e ern

que pia foy bautizado , e que diftico fe

le nella
;
pag. 570.

Qjjando faleceo j noticia fummaria das
fuás maravilhoías acçoens

,
pregaço^ns,

ecompofiçoens. Pag. 201. e feg.

Sua canonização antes de completo o
anno da fua morte. Pag. 142.

No meimo dia fe repicar; ó em Lisboa os

finos de todas as Igrejas lem humano
impulfo. Ibidem. ^
Que iuceedeo ahuus^ferçjâfi Lutheranos
com huma Imagem ^.'ffl^mo Santo,
pag. 207. eíeg.

Dom António (oíenhor) D. Prior do Cra-
to , por quem foy acclamado Rey de
Portugal em Santarém , e Lisboa

; pag»
241.

He derrotado, com o pequeno corpo,que
o íeguia

,
pelo Exercito Caítelhano ; on-

de , e quando ; pag. 5&5.e íeg.

Com hum Exercito de Inglezes fe põem
lobre Lisboa , e fe retira km erfeito , e
quando; pag. 147. e feg.

Soccorrido de França com huma podero-
KKKK ij la
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fa Armada he outra vez vencido nas
Ilhas dos Aflores

;
pag. 416. e íeg.

De quem foy filho ; quantas vezes cazou,
e com quem ; filhos que teve ; livros que
compoz ; onde morreo , e jaz lepultado,

e com que titulo
;
pag. 591 e íeg.

Dom António Filippe Camarão , índio de
nobre naícimento , e nobiliííimo em ac-

çoens ;
póílos militares que teve nas

guerras de Pernambuco contra os Olan-
dezes ; defpachos com que foy premia-
do ; Exercícios efpirituaes que fazia , e

pia morte que teve , e quando
; pag. 40.

e íeg.

V. P.António da Conceição , chamado Bea-
to António , da Congregação do Evan-
gelifta

,
quando faleceocom opinião de

iantidade ; pag. 70. eíeg.

V. P. Fr. António da Conceição , da fagra*

da Ordem da Trindade , quando morreo
com acclamaçoens de Santo

; pag. 394.
António-Correa , famofo Capitão , conquif-

ta à força de armas a Ilha , e Cidade de
Babarem com morte de íeu Rey

;
que

íeípondeo dizendo-lhe ler morto íeu

Irmão Ayres Corrêa ; íua nobre deicen-

dencia fe illuílra com o appellido de Ba-
ilarem ; pag. 41 8. e feg.

António Ferreira Ferrão , Governador da
Praça de Caíleiío Rodrigo , fendo citia-

da com grande poder a defende valero-

famente com poucos Portuguezes atè

fer íbccorrido ; pag. 325".

Dom Fr. António de Gouvea , Eremit-a de
Santo Agoftinho, Bifpo de Cirene , com
poderes de-Nuncio, e Legado Pontifício

na Períia , luas miílbens , trabalhos que
teve , livros que efcreveo, onde, e quan-
do faleceo

;
pag. 542. e feg.

António de Gouvea , Portuguez , onde eftu-

dou , e eníinou o Direito Civil ; infigne

nas letras humanas , nas poezias Latinas,

e nas compoíiçoens que efcreveo ; on-

de morreo , e quando
jj

pag. 3 90. e feg.

Fr. António de S. Gregório , Religioío Lei-

go Capucho , com que opinião faleceo,

onde , e quando
j
pag. 269.

D. António Luiz de Menezes , Conde de
Cantanhede, Marquez I. de Marialva

,

Capitão General do Exercito do Alem-
Tejo , conquifta poraíTalto a Praça de

Valença de Alcântara , e quando ;
pag.

259. eíeg.

Manda recado ao General Caítelhano,

que citiava o Caftello de Villa Viçofa,

ICE.
que no dia feguinte ohia buícar , e viièi

do ao íitio de Montes Claros , ficou dei-

troçado , e vencido o Exercito Caítelha-

no, alcançando os Portuguezes huma
completa , e gloriofa vitoria , e quando^
pag 226. eíeg.

Generofa repofta
, que deu em huma con-

ferencia aoEmbaxador de F rança , olí-

vindo-lhe os pontos de pacificação que
propunha ; pag. 53 2. e íeg.

Suas proezas , e acçoens militares , e po-
liticas ; íeu elogio , falecimento , jazigo,

e epitáfio ; pag. 53 1 . e íeg.

Fr. António da Madre deDeos, dos Eremi-
tas de S. Paulo. Suas grandes letras , e
compoíiçoens impreíias ; pag. 234.

Dom fr. António Maneei de Vilhena
, quan>

do foy eleito GraÕ Meílrede Malta ipag.
243-

. 3
Fr. António de Madureira , de que idade

faleceo ; pag. 117.

António Mendes Arouca
; Juriíconfulto ; li-

vros que compoz
;
para onde feretiróuj

íuas virtudes , e com que opinião fale-

ceo , onde , e quando ;
pag. 5y5.

Fr. António Moniz , da Ordem de S.Jero-
nymo , reforma o Moíteiro de Alcoba-
ça , depois o de Thomar ,onde faleceo,

e quando
;
pag. 248. eíeg.

Celebrou hum Auto da Fé , e com que au-
thoridade, onde , e quando ; Ibidem.

António Moniz Barreto. Acção briofa em
hir foccorrer a praça de Dio;p.49o,e íeg k

P. António dos Reys , da Congregação do
Oratório , íua grande erudição , obras

que compoz , e quando morreo
; pag,

102. efeg.

Fr. António de Sá, Beneditino, letras, vir-

tudes, e oceupaçoens que teve ; onde , e
quando morreo ;

pag- 48 8.

António de Siqiieira e Albuquerque , quan-

tos annos toy Cónego da Guarda ; de
quantos faleceo; dito que diíle , e a que
reípeito

; pag. 114.

António de Soufa Coutinho , Capitão de Cov
lunibo ; defende oito mezes eíta praça

com grande valor, e conítancia atè le

render por fome aos Hollandezes ;
pag,

73. efeg.

Manda na mefma occafiao voar nas bo-

cas de duas peças a duas mulheres,e por-

que; pag. 74.
P. António Vieira

,
Jefuita , feu Caraclher ?

feu elogio , feu falecimento , onde , e

quando -

9
pag. 37o. e feg.

S.Ap*
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$. Apontoar , Bifpo de Claramonte , iníí-

gne eia itor , onde íe venera leu corpo

;

, pag. 574-
&. Apolinar de Almeida, Jeíuita , Bifpo de

Nicea, quando falece© comas três lau-

reolas de Virgem , Doutor , e Mártir ;

pag. 1 86.

Arganil. QtieBiípo de Coimbra foyofeu
j rimeiro Conde ; pag. 497.

D. Árias , Portuguez , Monge de S.Bento,
• Biipo de Oviedo , onde , e quando mor-

reo ;pag. 139.
armadas. Pag. 4. 145". 147. 207. 21 5. 247.
, 264. 286/30-5. 319.348.380.384.408.
416.494. 506..524. 526. 537. 619.621.

Arzilla.YLe conquillada depois de trezeom-
. bates , e por quem , e quando ;

pag. J80.

/ c E.

B
5 l 9

e íeg.

Re citiada pelo Rey de Fez , e valerofa*

mente defendida , e por quem, e quan-
do ; pag. 308. e íeg.

Ajfento. O dos Bautizados , Cazamentos,
e Óbitos, emqueSynodo de Lisboa íe

ordenou a primeira vez , e depois o le-

guio , e imitou oConciíio Tridentino;

pag. 584.

AjJiaupjaÕ. A de Maria Santiííima ao Ceo,

que Papa inftituio eíta Feita , e que Rey
mandou

,
que a ella Te dedicaiíem as Ca-

thedraes de Portugal; pag. 519. e íeg.

S. Alto, ou Atton , Portuguez, Oitavo Ge-
ral dos Monges da Congregação de Val-

le Umbroía , Bifpo de Piftoya , onde , e

quando morreo
;
pag. 113.

n5\ Aiito , Portuguez , varão douto, achou*

fe em jeruíaíem na Invenção do corpo
do Protomártir Santo Eftevaó;cuio fuo
ceílo eicreveo, e participou ás Igrejas

da Chriftandade , onde , e quando mor-
reo

;
pag. 223.

Aviz ( Ordem militar de) quando , e por
quem foy fundada

;
pag. 497. e íeg.

Quem foy o ieu primeiro Meftre; pag.40.

Anta da Madre de Deos. Onde , e em que
traje efeudou Theologia , e Cânones

,

em que foy muito douta ; Onde foy Re-
ligioía , e morreo, e quando

;
pag. 127.

Auto da Fe. Quando , e por quem , e com
que jurijdiçaó íe celebrou hum em Thc-
niar;pag. 248.

g Abra. Quando foy tomada pelos Hol-
Iandezes , e recuperada pelos Portu-

guezes , e Caftelhanos
;
pag. 3 . e ieg.

Quando , e com Que poder , intentarão

iegunda vez conquiftalla o? Hollande-
zes, ecom que valor a defenderão os

Portuguezes ;pag. 96. e Ieg.

Bahia jonnofa ; fuadeícripjno : Nella aca-

ba de naufragar a Nào S. Gonçalo , e
quando; pag. i55. eíeg.

Balp.mw. Aonde íe colhe fragrantiífímo;

pag. 116.

P. Balthazar Alvares
, Jeíuita , fuás com-

pofiçoens doutiílimas; pag 31.

P. Balthazar da Anmmciaç&é , da Congre-
gação do Evangeliita, fnas virtudes, pre-

lazias que teve, e obras que eícreveo;

pag. 431.
Foy teítemunha de viíta de hum -caio no-
tável, ibidem.

P. Balthazar Barreira
, Jefuita , luas virtu-

des , rrifíoens, e (antas obras , e morte,
onde , e quando

;
pag. 1 6 1 . e ieg.

Banquete. Lm hum
,
que íe deu em Bada-

joz , emhumas vodasReays, queaeçaó
obrou D. Nuno Alvares Pereira; pag.

79. e íeg.

S. Barbara , V. e M. Quem coníeguio re-

zaríe delia Duplex com liçoens próprias

neíle Reyno ; pag. 1 or

.

V. D. Fr. Éartholomeu dos Mártires
, Do-

minieo , Arcebiípo Primaz de i-raga, íeu

caraciher,onde morreo, e jaz com accla-

maçoens de Santo ;
pag. 361. e íeg.

V. P- Bartholcineu do Quental , Fundador
da fagrada Congregação do Oratório de
Lisboa , onde , e quando naíceo

; pag.

570.
Onde deu principio à meíma Congrega-
ção; pag. 365.
Quando , e em que filio ajuntou os Con-
gregados em Communidade com eftatu-

tos eípeciaes
,
que lhe fez , aprovados

pela Se Apoftolica. Ibidem.
Quando , com que folemnidade , e ma-
geitade fez tresladar a meíma Congre-
gação para a Igreja do Eípirito Santo,
onde ao preíente fe vè; pag. 507.

S. BafílíO, primeiro Biipo do Porto, fe-

gundo Arcebiípo de Braga , quando pa-
deceo martírio

; pag. 114.

Batalha. Agloriofa de Valde Vez naVei-
ga
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ga da Matança

;
pag. 272.

A memorável no campo de Ourique; pag.

40 5\ efeg.

A inligne nos campos de Santarém ; pag,

364.
A laftimofa de Alcácer Seguer ; pag. 261.
e feg. 447- e íeg.

A famoía de Aljubarrota ; pag. 5b8. e feg.

A trágica de Alfarroubeira;pag. 1 03,e íeg.

A de Montijo
; pag. 1 23. e feg.

A illuftrede Caílello Rodrigo ; pag. 324.
e feg.

A illuftriflima do Ganal
;
pag. 178. e feg.

A do Fortede S. Miguel
;
pag. 394. efeg.

A infigne deMontes claros;pag.22Ó.e Íeg.

A memorável chamada das Tabocas con-
tra os Hollandezes em Pernambuco;pag.

444. efeg.

A da Várzea contra os mefmos; pag. 535".

e feg.

A do Rio de Janeiro contra os Francezes;

pag. 504.

A famoía em Angola
j
pag. 543. e feg.

D. Beatriz Infante de Portugal, filha del-

Rey D. Fernando ;íeus primeiros defpo-
forios, que naó tiveraô efteito; pag. 604.

Caía com EIRey de Caftella D. Joaõ I. e
onde fe celebrarão as vodas com aífif-

tencia de ambas as Cortes ; pag. 79.
Dona Beatriz , Infante de Portugal , filha

dos Reys Dom Manoel , e Dona Maria,
defpofada com Carlos III. Duque de Sa-

boya
,
quando , com que comitiva , e

Armada parte de Lisboa
; pag. 494.

Beatriz Galvão , huma das primeiras fun-

doras do Paraizo de Évora ; pag. 36o.
D. Beatriz da Silva, fundadora da Ordem

da Conceição , onde , e quando faleceo

fantamente ; pag. 534. eíeg.

Com que maravilha lhe foraõ entregues

as Bulias da confirmação Pontifícia da
meíma Ordem. Ibidem.

Belchior do Amaral ; acçaó heróica que
obrou ; pag. 475".

D. Belchior Carneiro , Jefuita ,
primeiro

Reitor do Collegio de Évora , Bifpo de
Nicèa, do Japão , e China, fuás miííbens,

e acçoens , onde , e quando morreo
;
pag.

549.'

P. Belcmor da Craca da Congregação do
Evangeliíta , lhas virtudes , letras, e com«
pofiçoens

; pag. 439. efeg.

P. Belchior Nunes Barreto
, Jefuita, humil-

dade , e obediência , com que logo foy

provado j fuás miííbens na China, e as

ICE
primeiras ; onde, e quando morreo *,pag.

494. e feg.

D. Benta de Aguiar , Abbadeça Ciftercien-

fe do Convento de Coz ; Revelação que
teve , e vozes que ouvio no dia da bata-

lha , em que fe perdeo EIRey D. Sebaf-
tiaõ

;
pag. 213.

S.Bento,S. JoaÔ,S.Udoti, Portuguezes , on-
de viverão retirados do mundo , e os çe-

lebraõ com cultos ; pag. 342.
Bento Gil, Doutor pio , e iabio , livros que
compoz

;
pag. 19.

B. Ir. Bernardo de Morlans , Dominico ,

quando , e com que maravilha faleceo
;

pag.33.
B.tr. Bernardo doRivo, Dominico, quan-

do , e de que idade , e com que opinião
faleceo; pag. 1 1.

Dona Branca , Infante de Portugal , filha

primogénita dos Reys D. João 1. e Dona
Filippa

; quando naíceo, e morreo
;
pag.

3*1.
P. Braz Viegas, Jefuita , excellente Prega-

dor , e Expoíitor , luas compoíiçoens,
virtudes, e morte , onde, e quando; pag.
5yi.e íeg.

Brazil Quando , e em que dia fe arvorou
naquelle novo mundo a Santa Cruz, fe

difle a primeira MilTa , e fe ouvio o pri-

meiro Sermão pag. 1 5-

V. Brigiâa de Santo António, por quem foy

dirigida efpiritualmente , onde foy Re-
ligiofa , e opinião de fantidade, com que
faleceo , e quando

;
pag. 2S8. e feg.

S. Brijfos. Portuguez , Bifpo de Évora

,

quando padeceo martírio ; pag. 330.
V. Brites Leitoa. Dominica , que Conven-

to fundou, onde , e quando morreo

;

pag. 444.
Brites Lopes , onde pano unco crianças

em huma tarde pag 62 5".

D. Brites Pereira ( A Senhora)Condeífa de
Barcellos, de quem foy rilha , com quem
foy cazada, lua Real deícendencia , vir-

tude , morte ,fepuLmra; pag. 432. efeg.

Brites de Santa Urfula ; de que idade mor-
reo , e quando ;pag. 98.

Bulia Sabatina Por quem foy defendida

em Roma , e coníeguida a lua confirma-

ção ; pag. 352.

Bulia. Quando , e porque Pontífice fe cx-

pedio a da extinção do antigo Cabido
da Cathedral de Lisboa, dandofe-lhe

nova forma; pag. 3 56-

Quarçdo , e porque Pontifice fe expedio
a da
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a da erecção do Bifpado do Maranhão;
pag. 614.

Biijjaco. Quando principiou ofeuDezerto
a ler habitado pelos Veneráveis Carme-
litas Deicalçcs

;
pag. 476.

6$t

fkbo verde. Quem o deícobrio , e quan-
do , e as dez Ilhas, que fe contém no
meímo Cabo

;
pag- 2.

Cabido. Suprime-te o da ^athedral Metro-
politana de Lisboa com nova forma de
íerviço ; pag. 3 54.

S. Calcia , Mártir , Mãy das Santas nove ir-

mãs Bracareníes ;pag. 552.

Caldeira. Da que íe trouxe da batalha de
Aljubarrota para Alcobaça , que diííeraó

hIRey FilippelL e hum diíereto corte-

são ; pag. 513.

Cèleettt. Corte do Empe-ador do Malavar
na índia; quando 110 feu porto lançou

ferro Vaíco da Gama ., e con^eguio o
delcobrimento da índia ; pag. 95.efeg.

Canal. ( vitoria do ) quando fov coníegui-

da pelos Portuguezes ; pag, i 80 eícg.

Ccinanor. Sendo citiada a fua Fortaleza

,

íbecorro maravilholbque teve;pag. 523.
Quando íe levantou o citio.de quantos mil

combatentes confiava
,
quanto tempo

durou com repetidos , e furioios afiaitos;

pag. f 94
He fegunda vez citiada , e por quem , e

com que poder ; por quem foy gloriosa-

mente defendida , ecom que mortanda-
de dos Infieis,e quando ;

pag. 7 5. e Ceg.

Cancdlario. Quem foy o primeiro da Uni-

veríidade de Évora
;
pag 480.

Canonização. A de Santo António
,
quando

íe fez , e em que tempo depois da fua

morte , e com que prodígio fe feítejou

em Lisboa
; pag. 142.

A de Santa Iíabel, Rainha de Portugal,

quando fe celebrou
; pag. 119.

Cdi.oa. Que embarcaç 10 íeja ;
pag. 504.

Cwdeacs. Quando, e por quem foraõ crea-

dos os Portuguezes leguintes.

S. Simpliàano, Bifpo ;pag. 528..

S. Palcazio
; pag. 1 5o.

Dom Grdonho Alvares , Arcebifpo de
Braga

;
pag. 221.

Pedro Julião , Arcebifpo de Braga , Bifpo

Tuículano ; pag. 90.

DomJoaõFroes, Bifpo Sabinenfe ; pag.

484.

que idade foy Cardeal

Dom Miguel da Silva
,

ICE
Dom Payo Galvão ;

pag. i5i.

Dom Pedro Gomes Barrozo, Bifpo de Co-
imbra , e Lisboa ; pag. 342. r
Dom JoaÓ Eíteves da Azambuja;pag. 1 70.

Dom Pedro da FonleCa
; par. 563. e feg.

Dom Antão Martins de Cha/es, Bifpo
do Porto ; pag. 343.
Dom Jorge da Coita ; pag. 55o.

Dom ArTonío , Infante de Portugal ; de
•pag. 295.
Lilpo de Vi íeu,

pag, 1 64 e feg.

Dom Fernando, infante de Portugal; pag,

427
Luiz de Soufa , Arcebifpo de Lisboa; pag.

25l.

Nuno da Cunha Ataide , Iuquifidor Ge-
ral ; pag. j 00.

Dom Carhs , Infante de Caftella , filho do
Príncipe, depois Rey D. Filippe II. e da
Princeza Dona Maria de Portugal; fua

violenta morte; pag 345.

D. Carhs , infante de Portuga] , filho del-

Rey P. Joaó V. N Senhor; íeu naíei-

mento , e bautiímo ; pag. 13.

Ca/a. líumade jogo,quem a mandou quei-

mar , e porque >
pag. 1 54.

Cafamentos Reays. Pag. 27. 29. 72. y<^. 99.
112. 118. 128. 192.258. 259. 280. 304.
338.394.443.484.503.579-604.

Cafos notáveis. Pag. 22. 23. 32. 33. 74. 80.

92.146. 174. 176. 182. ib8. 208. 213.
214. 244. 267.285. 297.315. 322 333.
347.

3

57. 420. 43 r . 469. 470. 475. 483.
495.5oo.5i7.523.54i.558 56^. 5S8.

613.619.
Cajlello Rodrigo. Por quem he citiada eíla

praça
;
por quem he defendida , equem

junto a ella alcançou numa vicloria;pag.

325 e ieg.

Dona Catharina , Infante de Portugal , filha

dos Reys Dom Duarte , e Dona Leonor,
com quem celebrou delpoíorios, e quan-

.

do pag. 394.
Suas perfeiçoens , e virtudes , e compofi-
çoens
e feg.

Dona Catharina, Infante de Portugal, filha

dos Reys Dom Joaó IV. e Dona Luiza .

com quem íeajufta o íeu Caíamento , &

, morte, e íepultura
; pag. 221.

com que condiçoens ;
pag. 98- e (cg

Catharina Carreira. Sua perigrinaçaó , e
morte íanta , onde , e quando , pag 131.

Catharina do Efpirito Santo. De que reco-

lhimento foy primeira Regente , virtu-

de,
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de, e morte que teve, e quando

;
pag.

345.efeg.
Cathcdral. A de Lisboa, por quem, e a que

inílancia foy ereda Metropolitana; pag.

Quando fe unio à Igreja Patriarcal , fe fu-

primio o leu Cabido com nova forma de
lerviço , e do Padroado Real, pag.3 56
Da de Goa ,

quem foy o feu primeiro Ar-
cebilpo ;

pag. 52 2.

Cavalleiros. Doze Portuguezes fe comba-
tem publicamente com outros tantos de
Inglaterra , e porque motivo , e de quaes

o vencimento, onde, e quando
; pag.

I32.eleg.

Quaes eraó os chamados Cavalleiros An-
dantes , e que Portuguezes o foraó infi-

gnes ;pag. 132. e i3S.eleg.

S. Celerina , Mártir ;
pag. 92. e 93.

Cera ( Milagre da ) na Cathedral de Évo-
ra , e quando ;

pag. 1

1

6. e feg.

Cerigipe. Quando foy delcuberta efta Pro-

víncia do Brazil, eluadelcripçaõip.412.

Ceuta (Cidade de) fua antiguidade,e quem
a conquiftou aos louros

; pag 56y.
Chaul. He citiada fete mezes coín hum po

derofo, e formidável Exercito por terra,

e por mar, e gloriofa mente defendida
pelos Portuguezes ;pag- 282. e feg.

China. DefcripçaÓ do feu Império
; pag.

Si6-

Quem foy o primeiro, quenella entrou

a pregar a fé ; pag. 495.
S. Chrifpolito , Bifpo de Britonia , antiga

Cidade de Entre Douro , e Minho, onde
padeceo cruel martirio; pag. 68.

Chrijlo, A Imagem do Santo Chrifto de
Bouças

;
pag. r 88.

Chrijlovaô de Brito Pereira , Governador
de Villa Viçofa, a defende vigorofamen-
te do citio

,
que lhe puzeraõ os Caítelha-

nos ;pag. 227.

Dom Chrijlovaô da Gama : Batalha em que
fica vencido

;
pag. 598.

Sua gloriofa morte : pâg 604.
D. Chrijlovaô de Moura Corte Real , Mar-
quez de Caftello Rodrigo , Vice-Rey de
Portugal ; pag. 5<\5- efeg.

Cia , Rey Mouro , cativo na batalha do
Campo de Ourique, depois com o nome
de Giraldo , Religiofo de Santa Cruz de
Coim 1 ra , onde morreo fantamente

;

pag. 302.
Cinnavia\ Cidade antiga da Lufitania , aon-

de eftava cituada, equem foy Bifpo del-

ia
;
pag. 1.

ICE
Citios memoráveis de praças. Pag. 32.73,
75.193 194.207.227.257.267. 260.
282 2b6. 307. 308. 325. 34c 407. 408.
409471 523.553.578 583.594.

Clara de Jefas. Onde foy Religioia , inno-
cente vida , fuave voz , e morte que te-

ve; pag 140.
Collegiada, de Guimarams; quem fez, e en-

riqueceo a fua Igreja ; pag. 5 1 5-

Collegio. O Real de S. Paulo da Univeríida-
de de Coimbra, quem o fundou, e quan-
do teve feu formal principio

; pag. 12.
O Pontifício de S, Pedi o da mefma Uni-
verfidade

,
quem o fundou , e dotou

;

pag. 5o6.

O Real da Purificação da Univerfidade
de Évora , por quem foy fundado , e
quando fe lhe lançou a primara pedra;
pag. 280
O dos Irlandezes Dominiccs de Lisboa

;

pag. 20.

O dos Irlandezes feculares da mefma Ci-

dade ; pag. 435.
O dos Padres da Companhia dejefus da
Cidade do Porto ;

pag. 438. e pag. 493.
e leg.

O da mefma Companhia da Cidade de
Beja; pag. 466
O dos Cónegos feculares da Congrega-
ção do Evange ;

ifta de Coimbra
; pag. 29.

S. Columbano , Mártir ;
pag. 1

1
3.

S. Columbina , Virgem e Mártir ; Ibidem.
Columbo , Cidade da Ilha de Ceilão , reba-

tem , e vencem os Portuguezes hum
grande Exercito que vinha íobre a mef-
ma Cidade , e quando ;

pag. 17- e Çeg.

Sendo chiada, e acometida de grande po-
der , he defendida de poucos Portugue-
zes, e quando; pag 471.

Pelos mefmos íe defende, e refifte a hum
aílalto geral por mar , e terra, e quando;
pag. 553.
Na mefma foy acclamado , e jurado Rey
de CeylaÓ EIRey de Portugal

,
por reío-

luçaõteftamentaria do feu Rey, morto
fem filhos; pag. 141.

Rende-feaos Hollandezes,depois de hum
citio de oito mezes pela fome, e conta-

gio dos poucos Portuguezes que a de-

fendiaô ; pag. 73. e feg.

Cblunnas Notáveis as que fe acharão em
Cintra , e quando

,
pag 485.

S. Comba , onde padeceo martírio
;
pag.

473'
S. Comba. Padeceo marti tio edme fenfn da

Caftida-
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Caílidade , eonde fe guarda, e venera
leu corpo ;pag. 386

Combates memoráveis Pag. 73 . 7 5. 96. 1
3 2.

1*3. 1^4. 191. 220. 234. 260.300 394.
409. 4.71. 491. 525. 547. 553. 621.

Cometas. Pag- 67. 7 1

.

Lompauhia dejefus. Por quem foy funda-
da em Portugal ; pag 358.

. A primeira Cala , o primeiro Collegio, e
a primeira Província que teve no mundo
.aquella. Religião, foy em Portugal ; Ibid-

Cc-mpofiçaõ. A do Infante D. Pedro com
íeu Pay EIRey D \ftbniblV pag. 471.

. A que fez EIRey D.Diniz entre os Reys
de Caítella , e Aragão , e o Infante D.
Affonlb de Lacerda ; pag. 479.

Conceição. A de Maria Santillima Noffa Se-

nhora
,
quando foy jurada em hum Sy-

nodo na Cidade da Guarda ; pag. 210.

Quando foy jurada em outro celebrado

na Cidade de Braga ; Ibidem.
Quando em outro que le celebrou na Ci-

'dade de Coimbra
;
pag. 34

Quando foy jurada pela Univerfidade de
Coimbra

; pag. 422.
Quando , e quem mftituio a Ordem da
Conceição; pag 534.

Concordata. A que le fez entre A Sé Ap-
poítoíica, e o Reyno de Portugal no go-
verno delRey Dom Diniz; pag 8.

Concórdia , Cidade da antiga Lulitania, na
Comarca de Torres novas , foy pátria do
famoíb Paulo Concordienle ; pag. 244.

Conde Joaó Fernandes Ancieiro , por quem
foy morto violentamente , e onde

;
pag.

5 12.

Conde deArmamar\\w3L morte tragica,e por-
que , e quando

; pag. 606. e leg.

Congregação. A do Evangelifta por quem
foy fundada

;
pag. 612.

A dos Amadeus em Itália quem a mfti-

tuio; pag. 487.
A do Oratório de Lisboa, quem a fundou,

onde , e quando ; pag. 365.
Conjuração. A do Duque de Vifeu D. Dio-

go , e íeus lequazes contra EIRey Dom
Joaó II. e como foy caíligada

;
pag. 576.

e leg.

A que íizeraõ alguns titulos , e fidalgos

cotra EIRey Dom Joaó IV. e quando fo-

raõ prezos
;
pag. 422. e leg.

Quando foraó degolados; pag. 6oó.efeg.

Outra contra o melimo Rey , e maravilho-

io lucceflb que teve
;
pag. 244. e feg.

Zona Confiança , Infante.de Portugal , filha

ICE, 6y$
dos Reys Dom Sancho I. e Dona Dulce,

quando nalceo, e rnorreo ;
pag. 44o.

Dona Confiança Freire de Soufa , lua erudi-

ção , e obras que 'compoz; pag. 2 56.

D. Confiança Sanches ( A ienhora ) filha il-

legitima delRey D Sancho I. e de Maria
Paes Ribeira ; luas virtudes , e morte
fanta; e quando , eonde jaz iepultada;

pag. 478. eíbg.

Eom Conflantino de Bragança, Vice-Rey da
índia , feu governo , caracter , e elogio;

pag. 323. e leg.

Confiantino deSa , e Aoronbã, Governa-
dor de CeilaÓ;fuas proezas,liberalidades,

virtudes , e morte ,
pag. 55^. e feg.

Contagio. Grande o que houve no R-"yno,

eípecialmente em Lisboa , e quando j

pag. 172.

Contenda. A que compoz o P.Stmaõ Ro-
drigues

;
pag. 359.

Contrato. O matrimonial da Sereniflíma

Rainha Dona Marianna de Auftria N".

S:nhora , onde , e quando , e com que
condiçoens fe allignou

;
pag. 337.

Conventos. Por quem, e quando foraó fun-

dados os que le referem nas leguintes

paginas : 1 5. 19. 27 28 28.29.29 72.
88. 108. 128. 173. 249 284.301.302.

313.319.328. 344 358.364 365.366.
427.429. 476. 482. 507. 5i5 5i5. 543.
571 582. 602.

Convite. O que fez o Menino Jefus , on-
de , a quem , e quando ; pag. 3 3

.

O que deu hum Noviço a ieus companhei-
ros , onde , e quando ;

pag 43 1 . e feg.

Cruz Appareceo huma no Ceo
, quando

Afronto de Albuquerque entrou com hu-
ma Armada no mar Vermelho ; pag. 10.

A que arvorou Pedralves Cabral quando
defcobrio , e poz o pè na terra do Éra-

fil , dando àquclie Eílado o nome de San-

ta Cruz, pag i5.

As maravilholas ,
que apparecem junto à

Villa de Barcellos , em que forma , e em
que dias; pag. 14.

D
Ç Badano , iníigne Poeta , Iilofofo , e Jii-

• riíconíulto, onde nalceo,e padeceo mar-
tírio , e quando ; pag. 1 60.

Damas. Doze Inglezas , motejadas de feas

por doze Cavalleiros Inglezes , fao del-

picadas por doze Portuguezes em hum
LM com-
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combate publico na Corte de Londres

,

e quando
;
pag. 1 3 2. e íeg

Damiata. Depois de citiada eira Cidade
anno e meyo , he ganhada pelo Exerci-

to Catholico , comandado pelo Cardeal
Legado A poítolico Dom Payo Galvão,
Portuguez ;pag. 583. efeg.

Defafio. O que tiveraõ doze Cavalleiros

Portuguezes em Inglaterra , e porque
motivo ; pag. 132. e leg.

Os que tiveraõ muitos Cavalleiros Portu-

guezes em outros Reynos;pag. 1 3 8.e feg.

O que teve em Roma hum iníigne Por-

tuguez , e porque; pag. 271. e leg.

Defpoforios Reays.?ag. 29. 1 12.128. 192.

13 8 - 394- 4^4- *79- 604.
D. Diniz, , Rey de Portugal , celebra o feu

caíamento com a Rainha Santa Ifabel,

onde , e quando
;
pag. 2 5" 8. e feg.

Como Juiz arbitro íentencea, e compõem
os Reys de Caftella , e de Aragão , e o
Infante Dom Affonfode Lacerda, onde,

e quando ; pag. 479. efeg. Sua grande
liberalidade ; Ibidem.

D.DmiaJnfante de Portugal,filho dosReys
Dom Joaõ III. e D. Catharina

,
quando

foy o feu bautifmo
; pag. 28.

Diniz Fernandes. Deícobre o Cabo chama-
do Verde , donde trouxe a Portugal os

primeiros negros , e quando ;
pag. 2.

Dio. Quando, e por quem foy citiada a fua

. Fortaleza , e glorioíamente defendida

por feu Capitão Dom Joaõ Mafcarenhas;

pag. 267- e feg.

AíTaltos, e combates repetidos, que fe de-

rao i
e acçoens prodigiofas

, que em fua

defenfa obrarão os Portuguezes,homens,

e mulheres. Pag.268.3 8 1 . 409. 4S9.530.

D. Diogo , Duque de Vizeu , he morto a

. punhaladas por EIRey Dom Joaõ II. feu

Primo , e porque ;
pag. 5y6. e feg.

Diogo de Anaya Coutinho , Acçaô de valor
,

.
que obrou no citio de Dio; pag. 268.

Diogo Bernardes, infigne , e celebrado Poe-
ta , com acclamaçoens de Príncipe da
Poezia Paftoril, donde foy natural, onde
morreo, e jaz fepultado; pag 613. e feg.

Diogo Botelho , Em que pequena embar-
cação , e com que poucos companheiros
veyo da índia a Lisboa com a noticia de
ie haver fundado a Fortaleza de Dio;
pag. in.

Diogo da Cojla , de que idade grande , e
igual difpofiçaõ faleceo

; pag. 5"88.

Fr, Diogo da Eftrella , Portuguez , da Or-

ICE.
dem de S. Francifcoem Caftella

, farrto-

fo Pregador , excellente Expofuor , li-

vros que compoz
.;
pag. 1 20.

Diogo Cuerreiro Camacho , Delembarga-
dor dos Aggravos de Lisboa ; livros que
compoz , quando morreo , e onde jaz,

incorrupto ; pag- Sij.

F. Diogo Lopes Jeíuita , Cancellario da U-
niverfidade de Évora, Pregador Apofto-
lico,feu Elogio, e falecimento, pag.48;.

D. Fr- Diogo Lopes de Andrada , Eremita
de Santo Agoltinho , Portuguez, Biípo
de Otranto

,
grande Pregador , feus ter-

moens impreíTos , onde , e quando mor-
reo ;

pag. 572.
Diogo Martins da Cofia , onde , e quando
morreo martirizado em defenía da Fe

;

pag. 177.
P. Diogo Monteiro

,
Jefuita, grande Medre

efpiritual , Autor da Arte de Orar, onde,
e quando faleceo ; pag. 128.

D. Diogo de Souza, Bilpo do Porto, Ar-
cebilpo de Braga , luas Embayxadas,
obras pias , feu elogio , e falecimento

;

pag. 233. efeg.

D. Fr. Diogo Soares de Santa Maria, Lis-

boneníe , da Ordem dí Saõ Francifco ,

Lente de controvevfias em Pariz , eLo-
vayna , Bilpo Sagienfe , feuseferitos , e
elogios ; onde , e quando fateceo , e jaz

fepultado ;
pag. 143 .e feg.

Ditos memoráveis. Pag. 3. 20. 32. 37. 71 .73.
86.114. 140 141. 164. 197. 198. 218.
219. 265. 291. 328. 362. 369. 390. 419.
462.463483 5"oo.52i 531. $3 3. 546.607

Fr. Domingos da Cruz, Religiolo de Saõ
Francifco , ComiíTario da fua Ordem
Terceira de Lisboa , fuás grandes virtu-

des , acreditadas com alguns prodígios,

e fua morte ; pag. 279.
Domingos Leite Pereira. Sua morte trági-

ca , e porque , e quando ; pag. 244.6 feg.

D. Duarte,Aey de Portugal, onde, e quan-
do foy acclamado

; pag. 5 2 2.

D. Duarte , Infante de Portugal , filho dos
Reys D. Duarte , e D. Leonor , onde , e
quando nafceo ; pag. 348.

Duarte Brandão , Cavalleiro Portuguez , e

da Ordem da Garrolea de Inglaterra,

Cargos , e honras que teve ; feu valor , e
acçaô que fez em hum convite; pag.3 2 2.

Duarte Galvão. Suas embaxadas , e Cróni-
cas, que efereveo dos Reys de Portugal

,

onde , e quando morreo ; pag. 1 85.e íeg.

D. Duarte de Menezes , Capitão de Tan-
gere.
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g ere, com D.João Coututho, Capiíaò de

Arztlte , entra ó á força cie armas a Vula

de Alimbilia, e depois a queimaô, e a ou-
• iras vizinhas , e quando ; pag. 3 1

.

Sendo Capitão de Alcácer Séguer , e citia-

do por hum numeroío Exercito do Rcy
de Fez , aportando alli lua mulher D.ífa-

bel de Caibro , a fez conduzir para a pra-

ça por entre os inimigos
, è quando

;

Fag- 3°/>
L'. huãrtè de Menezes , penhor da Caía de
Tarouca , Capitão General do Exercito

Real na infelice jornada deAlcacere, e
Vice-Rey da Índia , íuasacçoens, bellas

letras , e virtudes heróicas ; onde faleceo,

e quando
;
pag. 20.

Duarte Vacheco. Ultima ,efamofiíTima vi-

toria
,
que alcançou do Rey de Calecut,

o qual íicou taó deflxuido , edezeipera-

do, que fe metio Ermitão, pag. 2 1 . e íeg.

Voltando a Lisboa , o leva em prociíTaò

EIRey D. Manoel àflia ilharga , da Sè a

S. Domingos fc
onde em leu louvor fe fez

hum largo panegírico ; mas naõ obftan-

te , morreo miíeravelmente no Hoipital

de Lisboa
;
pag. 41 5. e feg.

J)uque. O de Bargança , onde ,
quando , e

porque foy degolado; Pag. 140. 2 5o. 2 53.

O de Viíeu
,
quando , e porque foy morto

por feu Primo EIRey D.Joaò ILpag 5y6.

O de Caminha , quando foy degolado
;

pag. 606. eleg.

!pi Cc/ipjls notáveis do Sol. Pag. 1:45.1 54.
*-"

383.518.
ZX hiena da Silva ; onde foy Religiofa ,

Poema que compoz , opinião com que
morreo , e quando ;

pag. 132.

V. Fr. Elias do Valle , companheiro de S.

JoaÓ da Mata, ambos Portuguezes , Fun-
dador , e primeiro Miniítro do Conven-
to da Trindade de Toledo , onde , e

quando morreo
;
pag. 88.

Ewbaxnda. A folenmimma ,
que deu em

Vienna de Auftria Fernão Telles da SiL

.
va , Conde de Villar-mayor , e com que
motivo , e grandeza , e quando

; pag,

334. eleg.

A hum a de França, que reporia fe deu
em Lisboa , mandando-íe lair logo de
Portuga] o Embaxador ;

pag. 5" 3 2. e íeg.

Succeílos dignos de memoria, que teve em

ICE. <>i)
Roma Fuma Embaxadcr cie Portugal, e

• quando ;
pag. 555. e íeg,

Encontro , e couílido
,
que tiveraò em Ro-

ma doiís Embaxadores de Portugal, e

C.iítella , e quando j pag. 55~. e Ieg.

Enterro. O da Rainha Santa líabei ; pag,

3 4 5.

O da Rainha L). Mana Soria líabêl de
Neubourg ; paç. 474.

Entrada. A que fez em Lisboa EIRey Fi-

lippe II de Caftella , e I. de Portugal

;

pag. 290. e íeg

A íòiemnifiima dosReys D. Àffbnfò VI. e

D.Maria Francifca líabei de Saboya; pog.

608. efeg.

A dosReys D.Pedro II. e Dona Maria So-
fia líabei de Neubourg

;
pag. 614. e ieg.

A que fez em Lisboa a Em pêratriz dè
.
A

;. manha D. Maria , irmã delRey Filip-

pe i. de Portugal ; pag. 1 o.

S. Epitaao , bifpo de Ambraíia, Cidade da'

antiga Lufitania , leu martírio , e quan-
do ; pag. 114.

Epitáfios memrraveis. Pag. 65- 107. 221,

279.293.368 372 533.
Onde , e quando íe acliou o do mauíoleo
do grande Sertório ; pag. 29,

Efmeralda. Quebra-íe huma da Rainha D.
Ilabel , mãy delRey D. joaó II. e em que
occafiaó

; pag. 1 6.

Efpirito Santo ( Província do ) no Brazil.

Sua deferi pçaó; pag. 1 1 5. e ieg.

Efquadra. A que em foccorro dos Vene-
íianos mandou EIRey D.joaõ V. Noílo
Senhor , e quando ; pag. 3 1

9. e feg.

Outra
,
que mandou o meímo Monarca, e

fecombateo com a Armada do Turco
,

auxiliando a de Veneza , e quando ; pag.

3 84. e íeg.

Ejlacio de Sá. Alcança dos Franceses h u-

ma vitoria no Rio dejaneiro
; pag. 504.

e ieg.

D. EJlevaÓ da Cama , Governador da ín-
dia, foccorre ao Imperador da Ethiopia

;

pag.32r.eieg.
Fr. EJlevaô de Sampayo , Dominico , Len-

te da Univeríidsde de Tolofa, obras, que
imprimio; parcialidade^ que feguio ; e
morte violenta que teve , onde , e quan-
do

; pag. 616.

D. EJicvaá Soares da Silva , Cónego Re-
gular de Santa Cruz , Arcebifpo de Bra-
ga , cuja Primazia defende no Concilio
Lateianenie

; quando morreo ; pag. 59^
D, EftevGê Vafques Pimentel. Cavalleiro à:

Llll ii

da

Or«
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Ordem militar de S.JoaõBautiíta ; Te-
.ve todos os Baliados deite Reyno ; mor-
reo com opinião de Santidade, onde, e
quando ;pag. 78.

Évora. He ganhada pelos Caítelhanos; pag.

178. eieg.

He recuperada pelos Portuguezes ; pag.

260. eieg.
Exercidos. Quando principiarão os de

Santo Ignacio em Coimbra
,
que calo

notável iuccedeu ; pag. 483.

$ Aô Fabião, Arcebifpo de Braga, quando
morreo iantamente

; pag. 574.

S. FeliciJJima , onde padeceo martírio;

pag. 499.
D. Fernando , Rey de Portugal , reconhece

com os Grelados do Reyno ao verdadei-

ro Pontífice Urbano Vi. e com que íb-

lermidade , e quando
; pag. 603. e feg.

J). Fernando , Infante de Portugal , Meftre

da Ordem Militar de Aviz , filho dos

Reys D.Joaõ I. eD. Filippa, parte de
Lisboa para a conquiíta de Tangere , e

com que poder, equando;pag. 572.efeg.

Quantos annos padeceo cativeiro em Afri-

ca , e quando morreo fantamente , e on-

de jaz ; pag. 1 62. efeg.

Dom Fernando , Infante de Portugal , filho

dos Reys Dom Duarte , e Dona Leonor,
com que mageítade , e apparato he ar-

mado Cavalleiro por EIRey Dom Af-

fonfo V. feu irmaõ ; pag $i$-

Dom Fernando II. do nome Duque de Bra-

gança ,onde, e quando foy prezo
, por

quem , e porque , eque refpondeo ;
pag.

140.

He lentenciado a degolar , e porque •, pag.

2 5o. efeg.

Onde foy degolado emTheatro publico,

e com que animo , conítancia , e pieda-

de morreo
;
pag. 253. e feg.

Dom Fernando, Infante de Portugal, filho

dos Reys Dom Manoel , e Dona Maria,

onde, e quando nafceo ; pag. 318.

Dom Fernando , Infante de Portugal , filho

delRey Dom Filippell. de Portugal, e

III. de Caftella; feu nafcimento; pag. 94.
De que idade hecreado Cardeal jpag.427.

D- Fernando de Menezes. Alcança no mar
roxo huma vitoria , e quando , e com
que perda dos Turcos ;

pag. 5 8 5.

ICE
Femaô Lopes de Andrade. Com que poder

vence , e deítroe huma poderoia Arma-
da inimiga , onde , e quando; pag. 41.

Femaô Lourenço. Cahindo no mar, que
tempo nadou atè no diaíeguinte ler re-

colhido ao navio ;pag. 203.
Femaô Mendes Pinto; fuás peregrinaçoens,

naufrágios, e quantas vezes foy cativo,

e vendido , de que compoz hum livro;

onde , e quando morreo íem premio al-

gum
;
pag. 329.

Femaô Peres de Andrade. Defcobre a Chi-
na 5 DefcripçaÓ deite Império; pag. 5

2

6.

Femaô Telles da Silva , Conde de Vrllar-

mayor , depois Marquez de Alegrete
,

com que pompa , e apparato deu huma
Embaxada na Corte Imperial de Vien-
na de Auítria; pag. 334. efeg.

Femaô Ximenes de Aragão. Suas compoíl-
çoens , e obras pias

; pag. 435. e fsg.

Fefla. A das Canoas, que le faz no Rio de
Janeiro

,
que principio teve ; pag. 5 58.

Dona Filippa , Rainha de Portugal , mulher
delRey D. Joaõ I. de quem foy filha, fuás

fingulares virtudes; onde,e quando mor-
reo^ jaz feu corpo incorrupto; pag. 3 83.

S. Filippe (Ilha de) huma das de Cabo Ver-
de

; pag. 2.

Filippe I. Conde de Flandes , nafeido de
trez dias fallou ; íeus defpoforios com a
Infante Dona Leonor , filha delRey D.
Aífonio Henriques ; pag. 29.

Dom Filippe II. Rey de Gaitei)a , filho do
Imperador Carlos V. e Dona Iíabel , In-

fanta de Portugal
, quando nafceo , e

porque fe fufpenderaó as feitas
; pag.

108.

Caza com a Infanta Dona Maria , filha

delRey Dom Joaol. de Portugal; pag.

72. efeg.

Entrada que fez em Lisboa , e com que
folemnidade , e agrado

; pag. 290.

Lom Filippe III. de Portugal, e IV. deCaf-
tella, quando foy jurado Príncipe

;
quan-

do caiou , e com quem ; quanto tempo
reynou

;
pag. 354. efeg.

Fr. Filippe da Cruz , da Ordem de S.|Fran-

cifeo, EfcritordoutiíTimo
;
pag. 40.

D. Filippe da Silva , hum dos mayores Ge-
neraes do feu tempo

,
pòítos militares,

que teve; pag. 353.
B. Filippino , Leygo da Ordem dos Meno-

res , companheiro de Santo António
,

onde faleceo, e jaz fepultado com vene-

raçoens de Santo milagroio ; pag. 2.

tingi-
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Fingimento. O qtiefizeraó alguns fer a Pef-

íoa delRey Dum Sebaftiao , e o caítigo

que tiveraó ; pag. 469. e íeg.

O de Maria da VifitaçaÓ , celebre Freira

óa. Annunciada de Lisboa ; e o leu caíli-

go
;
pag. 146. eíeg.

logo. Huma das Ilhas de Cabo Verde; p. 2.

O de hum foguete queima íeis Galeoens
Reaes

,
quatro Caraveilas , e duas Galez;

onde , e quando ; pag. 2 5 5.

O que abrio no mar huma efpantofa bo-
ca , onde , e quando ; pag. 309.
O que arrebentou na Ilha do Pico , e léus

efí eitos
;
pag. 1 90.

O da Nào Rainha dos Anjos , onde , e

quando
;
pag. 224.

Fonte. Nafce huma , com efFeitos milagro-

íos, no lugar em que foy morto D.Chrif-

tovaó da Gama pelo Rey de Zeila; pag.

6o5.
Huma prodigioía , chamada de Santa An-
na , onde , e quando ; pag. 41 6.

Fonte fanta, onde, e em que occafiaó naf-

ceo,pag. 473.
Forte. OdeS. Miguel , junto a Badajoz he

rendido por aiTalto dos Portuguezes , e

quando
;
pag. 395.

Bona Francifca Jofefa , Infante de Portu-

gal , filha dos Reys D Pedro II. e Dona
Maria Soria Ifabel de Neubourg ; lua

morte , e lepultura ; pag. 3 5j.

Dom Francifco , Infante de Portugal , filho

dos meímos Reys ; feu naícimento; pag.

122 Seu Bautiímo; pag 247.
JToy Duque de Beja ; Prior do Crato ; Ef-

tado
,
que teve; onde morreo, e jaz; pag.

Bomírancifco de Almeida, Vice-Rey da
índia , entra , e rende à força de Armas
a Cidade de Quiloa , e põem nella no-

vo Rey ; pag. 3 96- e íeg.

Do mefmo modo entra, e arraza a Cidade
de Mombaça , e quando ;pag. 527,

Fr. Francifco da Annunciaçaô , Eremita de
Santo Agoftinho , Varaõ egrégio em
virtude, elciencia

;
pag. 5o5.

Francifco Barreto , Governador da índia ,

fuás conquiítas, acçoens , admirável go-
verno , onde , e quando morreo , e de
que enfermidade ; pag. 331. e íeg.

S. Francifco de Borja , funda na Cidade
do Porto o Collegio da Companhia ; e
porque meyos , einduílrias , pag. 493.
e feg.

Francifco Jozé de Sampayo , Vice-Rey da

1 C E> 6 1?
índia, citia ao Angaria, e o obriga a pe-

dirlhe paz , e a fer tributário da Coroa
Portugueza; pag. 153.

P. Francifco da Madre de Deos $ da Con-
gregação do Evangelifta ; lua virtude , e
morte ; pag. 21 6. e íeg.

P. Francifco de Mendo ça
,
Jeíuita , infigne

Religioío , Theologo , Pregador , e El-

critor ; fuás excellentes obras impreílas;

Elogios com que foy louvado ; onde , e
quando morreo ; pag. 1 5y. e íeg.

Dom Francifco de Noronha, legundo Con-
de de Linhares , fuás heróicas acçoens,

e virtudes , em tudo grande ; quando
morreo, e onde jaz incorrupto ; pag.

206. e feg.

F.Francifco Pinheiro
, Jefuita, que livros

tompoz
;
pag. 426.

Bom Francifco de Portugal , Conde de VI-

rnioío , fmgular exemplo de ridelidadej

ede valor , onde morreo ; pag. 417.
Fr Francifco de Santo Agoftinho , Macedo,

efpleudor , e aflombro do Orbe literário;

em que Univerfidades foy Lente ; livros

que compoz ; feu caracter , e elogio ;

onde
,
quando , e de que idade morreo,

e jaz fepultado , e retratado com ele-

gantes infcripçoens , e epitáfios ; pag. 4.
e íeg.

Bom h ancifco de Soufa , III. Conde do
Prado , I. Marquez das Minas , excellen-

te General , Embaxador, e Miniítro;
onde , e quando morreo

; pag. 256.

Francifco Soares de Oliveira , leguindo a
vida militar , em Mazagaõ , ena guerra
da Acclamaçaõ , de que idade morreo

;

pag. 293. e íeg.

B. hrancifco Xavier de Menezes , Conde
da Ericeira , inilitue em Lisboa huma
Academia com o titulo de Portugueza ,

e quando ; pag. 126.

Freira. A celebre da Annunciada; pag. 146.
D. Fuás Roupinho. Alcança dos Mouros
huma grande vitoria naval ; dos quaes
he vencido em outra occaliaõ no porto
de Ceuta , onde o levou huma tempefta-
de , e onde morreo

;
pag. 42 5. e feg.

Fufla. He memorável a em que Diogo Bo-
tejho veyo da índia a Lisboa ; pag, m,

G
9

A- eao, chamado S. JoaÕ. Defcreve-rêa
lua grandeza , e fortaleza , e o effeito ,

e rom-
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e rompimento que fez no porto daGo-
leta , pag. 348. efeg.

O chamado Santiago padece laílimoíiíTi-

mo naufrágio j onde, e quando j pag.
*48.eleg.

5. dalicano , Mártir, fua pátria , riqueza
,

emprego militar , e maravilhofa conver-

ÇaÕ; pag. 271.

6. Garcia de Menezes , Bifpo de Évora , e

. General j fuás acçocns militares , erudi-

tas , e morte trágica ; pag. 6 1 8. e feg.

D. Garcia de Menezes. Combate com hu-

ma embarcação com muitas de huma
grande Armada inimiga

,
que cercava

Malaca , onde entra vitorioíò
\ pag. 1 93.

Garcia Rodrigues. Acçaõ heróica , evale-

roía
,
que obrou em hum confliclo me-

morável
;
pag. 191.

Garcia Rodrigues de Távora. Acção fua

briofa ; pag. 490. e feg.

D. Fr. Ga/par do Cafal, Eremita de Santo
Agoítinho, Bifpados , empregos » e letras

que teve ; onde morreo , e jaz no Con-
vento que fundou ; pag. 4^2.

P. Gafpar Gonçalves
,
Jeluita ; Gráos , em-

pregos literários , e apoftolicos
,
que te-

ve ; pag. 484.
Gafpar de Monterroyo , mata huma Ser-

pente de extraordinária grandeza
;
pag.

D. Gafpar de Santa Maria, primeiro Arce-

bilpo de Goa ; fuás acçoens, efanta mor-
te ; pag. ?22.

S. Genadio , Portuguez , Bifpo de Aftorga,

quando faleceo ; pag. 118.

S. Gervaz , Irmaô de Santa Senhorinha

,

onde jaz
;
pag. 242.

S. Fr. Gil , Dominico, fua maravilhofa con-

verçao , onde morreo , e jaz i pag. yy.

Gil lernand.es de Carvalho, derrota total-

mente huma Armada delRey de Calicut^

pag. 88. eleg.

Giraldo (antecedentemente Cia, Rey Mou-
ro ) Religiofo em Santa Cruz de Coim-
bra , onde morreo lautamente jpag 302.

efeg
Gca Larga efta Cidade Afronto de Albu-

querque, e com queinduíbia; pig. 14*).

B. Godinho , Cónego Regular de Santo

Agoftinho , Arcerjifpo de Braga ;
pag.

430.
Goleta. Como, quando, e por quem foy

conquiftada ;
pag. 3 5o. e feg.

B. Fr. Gonçalo Dias , Mercenário, Portu-

guez, onde );iz incorrupto, e com que

ICE
veneraçoens

;
pag. 87. efeg.

Gonçalo Hermgc: , Gaválleirõ Portuguez
,

fuás acçoens vateròfas contra os Mouros,
com quem calou , em que ?.eiigiaõ fez
proriíiaó, e morreo fantamente; pag.
2ó 9. e kg.

Gonçalo Mendes de Vafconcellos , Lente de
Cânones , Enviado a Roma , onde teve
grandes eítimaçoens , e imprimio livros

doutiífimos
i pag. 249.

D- Gonçalo de Menezes conquifta por aíTal*

to a praça de Xamel
; pag. 594. e feg.

Gonçalo tereira Marramaque , Capitão de
hum Galeão , refiíle a todo o poder de
huma Armada Turca, no Eftreito daPer-
fia , e quando ;

pag. 621. eleg.

Fr. Gonçalo Velho , Comendador de Al--

mourol , defcobre a Ilha de Saó Miguel

,

e quando j defcripçaó da mefma ilha}

pag. 34.
S.Graciliano , e S. Félieiffima , Mártires j

pag. 499.
V. Gregório Lopes: Vida innccente, efcien-

cias
,
que teve por efpecial dcm de Deos;

onde, e quando morreo íantifumamen*
te; pag. 386. efeg.

S.Cualter, Oitcipulo, e Religiofo de S.

iTi.ncifco, funda em Guimaraens o Con*
vento da mefma Ordem , onde morreo ,

e az lepultado , com opinião de mila-

groíb
; pag. 293. He patrono da mefma

Villa , e quando o feíleja. Ibidem.

Guilherme de Longa Efpada, Cavalleiro In«

glez , General de huma Armada , auxilia

• a ElRey D. Affonfo Henriques na con-

quiita de Lisboa
;
pag. 287. e feg.

H
pR.Heytor Pinto, da Ordem deS.Jero-
^ nymo, luas letras , e compoíiçoens; pag.

548.
D. Henrique I. Rey de Caftella , fua def-

graçada morte , eítando deipoiado com
a Infanta de Portugal D. Mafalda , filha

delRey D. Sancho 1. pag. 9.

D. Henrique, Infante de Portugal, flho del-

Rey D. joaó I provas de valeroio , e def-

temido , que deu na conquiíla de Ceuta -

?

pag. 566. efeg.

Segunda vez foy a Africa com o Infante

D. Fernando ; pag. 572.

D. Henrique IV. Rey de ( afteíla , c.afa com
a Infantade Portugal D.Joanna filha del-

Rey
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Rey D. Duarte , e quando 5

pag. 1 1 1

.

I).. Henrique , Infante de Portugal , filho

delRey D. Manoel , Cardeal , he accla-

mado Rey de Portugal ; onde , e quan-

6i 9

cio ; pag *99-

D. Jeronymo for10> , Bifpo do 'Algarve,

chamado o Cicero Portuguez, iníigne em
letras humanas , efagradas ; livros que
compoz, leu cara&er , e quando mor-
reo

; pag. 55$. efeg. pag. 164. efeg.

Henrique Dias , Negro por nafcimento, cia- Jeronymo Oferto , íbbnnho do Bifpo Dom
riliimo em acçoens , Meílre de Campo
na guerra de Pernambuco , Cavalleiro da
Ordem de Chrifto ; pag. 620. e íeg.

Henrique Jaques de Magalhaens , fendo de
. tenra idade , fe fez memorável na bata-

lha de Montes claros ; pag. 23 1 . e íeg.

Henrique Nwies de Gouvea , Cidadão do
Porto ; acçaô , e induftria

,
que obrou na

fundação do Collegio da Companhia de

Jefu da mefma Cidade
; pag. 4 93.

V. Fr. Henrique de Távora , Dominico

,

Bifpo de Cochim , Arcebifpo de Goa,
fuás letras , e acçoens ; onde , e quando
morreo violentamente em ódio de feu

paíloral officio
, pag. 94.

Herejes. Tirannia
,
que obrarão em huma

povoação Poríugueza ; e defacato que fi-

zeraó a huma imagem de Santo Antó-
nio , e como o pagarão; pag. 207. e íeg.

S. Hermogio , Bifpo , tio de S. Pelagio na-

tural de Coimbra onde jaz
;
pag. 274.

Heronio , Arcebifpo de Braga ;
pag. 30.

Horas. Quem foy o primeiro inventor de fe

conhecerem as da noute pelo Norte, pag.

162.

Hofpital. O Real de Lisboa
,
quem ofun-

. dou , e quando , fua defcripçaó ; pag. 86

.

e feg.

O do Menino Deos da Ordem Terceira de
S, Francifco de Xabregas

,
quando fe

fundou , e quem lhe lançou a fua pri^

,
meira pedra

, pag. 311.
fíypocrefia. A notável de Maria da Vifita-

çaõ , freira do Convento da Annunciada
de Lisboa, e o feu caíligo ; pag. 146.
e feg

CJ. Acome Leite. Acçaõ valerofa,que obrou,

J no cerco de Dio ;pag. 268.

D. Jayme , Duque de Bragança , parte para

Africa com huma poderoía Armada , e
quando; pag. 5p.

Idacio , Bifpo de Lamego , Arcebifpo de

Braga ; Synodo que prefidio ; obras que
compoz , e quando morreo

; pag. 26.

Idades grandes. Veja-fe Ajmos.

Jeronymo Oforio ; fuás compoíieoens ;

pag. 555".

V. ir. Jeronymo Ximencs, Eremita de San-
to Agoftinho ; Miííbens que fez , Con-
ventos que fundou , onde, e quando
morreo ;

pag. 93.
D. Ignacia Xavier. Sctencias que eítudou,

e livros que compoz
;
pag. 2 20*

P. Ignacio de Azevedo com trinta e nove
Companheiros da Companhia dejefus.

onde padecerão martírio ; e revelação
que teve Santa Thereza

; pag 360.
Igreja. A da Sé de Braga foy a fegunda

,

que fe dedicou a Maria Santiílima , fen-

do ainda viva; pag. 210.

A de Santo António de Lisboa, quem a
fundou , íua defcripçaó

; pag. ^20.
Qiial foy a primeira

,
que fe erigio na ín-

dia Occidental , e quem foy o que dif-

iè nella a primeira Mifla 5 pag. 13.
Ilhas. Defcobre-fe a Ilha de S. Lourenço, e

por quem , e quando ; fua defcripçaó ;

pag. 488
A da Madeira, quem a defcobrio, e quan-
do ;pag. 297. e íeg.

Noticia de duas fcpulturas, que fe acharão
na mefma Ilha j e de hum fucceíTo lafti-

mofo ; Ibidem.
Quando fe dtíle nella a primeira MiíTa

:

. porque fe lhepoz o nome às. Madeira:
lua defcripçaó; pag. 306.
A de S\ Miguel

, quando f e por quem foy
delcoberta; efua defcripçaó

; pag. 34.
Terremotos horríveis , cjue nella hoiíve,

e quando ; pag. 274. e íeg.

Apparecerao na mefma Ilha peixes de
monftruofa forma, e grandeza; pag. 1 89.

El pantofa bocca de fogo
, que le abrio no

mar , junto da mefma Ilha , e quando
;

pag. 309.
Da do Pico , horrendo fogo que arreben-

tou , e deílrutçaó que fez , e quando;
pag. 190.

Na Terceira , terromoto horrível
, que

houve , Templos ,
que arrazou , ficando

fó em pe os léus púlpitos ; pag. 78.

As de Cabo Verde, quando fe delcobriraó;

pag, 2.

Imagem. A huma de Santo António
,
que

deíaca"



<*4° 1 N D
defacatos fizerao osHerejes, e o que
lhes íuccedeo

;
pag 207. e feg.

Incêndios. Pag. 186. 2o5. 224T 2 55-355.
496. 537.

"

Jftftâ. Quando partio de Lisboa Vafco da
Gama ao feu ueícobrimento

;
pag. 327,

Quando chegou a Lisboa a noticia de ef-

tar deícoberta; pag. 340.
Quando entrou pela barra de Lisboa o
leu famoíb defcobridor Vaíco da Gamai
pag. 426. eíeg.

Indujlria. Aqueufou hum Medico no par-

to ( que fe impedia por malefício ) da In-

fanta de Portugal Dona Maria, Rainha
de Caftella , mulher delReyDom Afibn-
fo XI. pag. 56 2. eíeg

Innocencio XIII. Quando foy eleito Sum-
mo Pontífice ; fendo Núncio em Portu-
gal obteve a purpura Cardinalicia, e con-
fervou fendo Papa ler protedor de Por-
tugal

, pag. 36.
S. Innocencio , biípo de Merida , Capital da

antiga Lufitania
;
pag. 248.

Inquí/içaô. Aperíuaçaõ de quem fe intro-

duzio em Hefpanha
;
pag. 5*3 5.

Quem a fez erigir na índia ; pag. 463.
Interdigo,Hum, que durou em Coimbra

trez annos, e porque motivo, pag. 8.

D. Joanna, Infante de Portugal , filha del-

Rey Dom Duarte ; feus Defpoíbrios com
Henrique IV. Rey de Caftella; pag. 112.

Onde , e quando morreo , e jaz fepultada;

pag. 20 5. e feg.

D. Joanna , Infante de Caftella , filha dos
Reys Dom Henrique IV. e D. Joanna ;

feus defpoíbrios com EIReyDom Aílbn-
fo V. de Portugal; onde , e quando; pag.

128. e íèg. NaõtiveraoefFeito ; e por-

que , Ibidem.

Em lugar de Rainha teve o nome de Ex-
cellente Senhora

;
pag. 112.6129.

Santa "foamia , Princeza de Portugal, filha

dos Reys Dom Aífonfo V.e Dona Iíabel;

fua rara formofura ; caíamentos que re-

geitou ; fuás grandes virtudes , e peni-

tencias , e maravilhas ; íua morte , fepul-

tura , e beatificação ;
pag. 69. eíeg.

Dona Jofefa de Menezes , Condeífa da Eri-

ceira; íuas poezias , e compofiçoens

,

morte , e íepultura
;
pag. 589. eíeg.

Dona Joanna de Vilhena, primeira Condef-

fa de Vimiofo ; luas grandes virtudes;

pag. 401.

Joanne Mendes de Vafconcellos ; General

das Armas , toma por aífalto o Forte de

/ CE.
S. Miguel da Cidade de Badajoz , e ven-
ce os Caftelhanos em batalha campal

;

pag. 394.eleg.
Dom Joaô, Infante de Portugal , filho del-

Rey Dom Aílonío Henriques , íua mor-
te ;

pag. 584.

Dom Joaô , Infante de Portugal , filho del-

Rey Dom Affonfo IV. quando naíceo , e
morreo, e onde jaz; pag. 2 52.

Bom jf. aõ I. Rey de Portugal. Gloriofa vi-

dória , chamada de Aliubarrota ,
que al-

cança delRey Dom Joaô í de Caftella ,

e do feu grande Exercito; onde , e quan-
do; pag. 5o8. eíeg. pag. 513.514.

Conquiíta a Cidade deTuy , e quando ;

pag.407.efeg.
Parte de Lisboa comhumapoderofa Ar-
mada , fem dizer para onde , e quaudo;
pag. 408. e feg.

Deíembarca em Africa , e conquiíla a fa-

moía Praça , e Cidade de Ceuta
;
pag.

565 eíeg.

Proezas
, que fe obrarão nefta conquifta,

e louvores , e aplauíos delia ; Ibidem.

Foy o primeiro Rey
,
que de Hefpanha

paííou a Africa a fazer guerra aos infiéis;

pae. 409. pag. 5i5.

Reformou em Portugal a conta da Era de
Cezar pela dos annos de Chrifto, e quan-
do

; pag. 570. e feg.

Onde foy acclamado Rey , e o mereceo
ler Da Boa Memo ria

;
pag. 5 1 2 . e 5

1
3

.

Suas acçoens , emprezas , obras , conquif-

tas, fundaçoens, feu valor , elogio , e
cafamento; filhos que teve, quando mor-
reo , e onde jaz íepultado ; p. 5 1 2. eíeg.

Dom Joaú II. Rey de Portugal, onde, e

quando naíceo , e porque lhe poz a Rai-

nha íua May efte nome ; pag. 1 5. e feg.

Com que pompa , e mageítade foy bauti-

zado , onde , e quando
; pag. 66.

Quando foy jurado Priricipe herdeiro, e
o foy perfeito ; Ibidem.

He acclamado fegunda vez Rey de Portu-

gal , onde , e quando ; pag. ó 1 8.

Tira os privilégios dos Donatários ; pag.'

25o.

Faz íentencear judicialmente a íer dego-

lado o Duque de Bragança Dom Fernan-

doll. do nome ; pag. 140. 25o. 253.

Mata por fua própria maõ a feu primo
D. Diogo , Duque de Vizeu , e quando,
e porque ; pag. 5j6. e feg.

Manda degolar a alguns Fidalgos ,e por-

que , pag. 576.

Faz



I IV D
Faz meter em huma ciíterna Teca a D. Gar-

o

cia de Menezes , Bilpo de Évora , onde
morreo , e porque ;pag. 619.

Eltados, que deu ao Íenhor Dom Manoel,
depois Rey de Portugal

j
pag. 577.

Funda o Hofpital Real de todos os San-
tos de Lisboa , e quando

;
pag-86.e feg.

Lança a primeira pedra na fundação do
Moiteiro dejeíus de Setuval , e quando;
pag. 571.

t

Manda queimarem Lisboa huma caía de
jogo , e porque

; pag. 1 54.

Acçaó generoia
,
que obrou em hir a cafa

de hum Fidalgo pedirlhe perdão de o
haver reprehendido demaiiadamente

;

pag. n.
Dom'.'JoaõIII. Rey de Portugal, onde, e

quando naíceo
; pag. 170.

Quando , e por quem foy bautizado; pag.

2o5.

Armada auxiliar, que mandou à conquif-

ta da Goleta , e da Cidade de Tunes ;

pag. 348. e íeg. pag. 41 1 . e íeg.

Recebe oTuiaÓ de ouro , mandado pelo

Imperador Carlos V. e quando;pag.i 67.

Suas gloriofasacçoens, emprezas, virtu-

des , fundaçoens
,
governo , caracter,

elogio , calamento , lilhos que teve , di-

tos maravilhoíbs
; quando morreo, e on-

de jaz; pag. 195". e íeg.

Dom Joaó , Príncipe de Portugal , filho del-

Rey DomJoaó III. feu nafcimento; pag.

ióo.

EomJoaÓ IV. Rey de Portugal , fendo Du-
que de Bragança vem a Lisboa , e com
que motivo ; aplaufo que teve da no-
breza , e povo, e como ie houve no Pa-

ço ;
pag. 2 9 5. efeg.

Acclamado Rey , Embaxadores que man-
dou , e íucceflbs que teve o que foy a

Roma
;
pag. 5" 5" 5. e feg.

Livra o Ceo de o matar hum traidor, in-

do na prociílaõ do Corpo de Deos ;
pag.

244. e íeg.

Jjom 'Joaó , Príncipe de Portugal , filho pri-

mogénito delRey Dom Pedro II. leu naf-

cimento; pag. 61 5.

Dom Joaó V. Rey de Portugal, Noflb fe-

nbor
, quando , e em que Cidade fe re-

ceNeo com a fereniílima Archiduqueza
Dona Maria Anna de Auílria , Rainha
de Portugal NoíTa fenhcra , e quem foy

feu Procurador , eq'iem fez o ofricio de
Pároco

; pag 337. eles*.

Elquadras navaes
,
quemandou primeira,

ICE 6 4 t

e fegunda vez à Ilha de Corfíi , em foc.

corro da Igreja , e de Ventza ,
pag. 3 9

e feg. e pag. 3 ^4. e íeg.

Lança a primeira pedra na Igreja do Me-
nino Deos da ( idade de Lisbòájpàg.} 1 1.

JoaóXXL Summo Pontífice, í uas letras, é

compofiçoens , cíignidades que teve ate

ler Arcebilpo de Braga, Embaxador del-

Rey DomAíFonlb líl ao Concilio Lu«
gdunenfe , Cardeal Bifpo lufeulano,

(fiando foy eleito Papa, onde naíceo,

e quando morreo; pag 90. eleg.

V. Joaó Albade , íenhor da Villa de Mon-
temor o Velho , a defende dos Mouros;
e que milagre fingulariílimo fuecedeo

nas mulheres, velhos, e meninos da mel-

ma Villa ; pag. 2^7 e íeg.

Joaó ( V. Meíhe) primeiro fundador da
Congregação de S. joaó Evangefifta,

Bilpo de Lamego , e de Vizeu , Refor-

mador da Ordem de Chrifto ; onde , e
quando morreo com acclamaçoens de
Santo, ele dobrarão os ligues lem hu-
mano impuJíb ; pag. 61 2. e íeg.

S. Joaó, eS. Paulo , Poríuguezes, e Már-
tires, pag. 274

Dom Joaó de Aiijlria , filho de Filippe IV.

Capitão General do Exercito Gadelha*
no rende a Cidade de Évora, e fica ven-
cido dos Portuguezes na batalha do Ca-
nal

;
pa^ 178. eleg.

tom Joaó de Azevedo. Deixa o Bifpado do
Porto , e entra na Congregação de SaÕ

Joaó Evangeliíta , onde morreo , e jaz

fepultado ; pag. 419 efeg.

Saôjoaó Bautifta Apparevea S.Bernardo
em Claraval , e lhe encomenda

,
que

mande fundar a fua Religião em Portu-

ga! ; pag. 267.
tom Joaó dt Cajlro , famoío Vice-Rey da

índia , fuás heróicas acçcens, feu cara-

cter , e elogio ; onde , e quando morreo;

pag. 168. e feg. •

Fr. Joaó de Chaves , da Ordem de S. Fran-

ciíco
,
grande operário Evangélico, on-

de, e de que idade faleceo; pag.12.efrg.

Dom Joaó Coutinho , depois Conde de Re-
dondo , conquifta, e arraza em AfiLa
a Villa de Alimbiiia , e outras Pag 3

Sendo Capitão de Arzilla , teve hum g
: o-

rioío conflido com os Mouros , e quan-
do ;

pag. 234.
Defende valerofamente Arziíla do citio

que lhe poz o Rey de Fez com hum for-

midável Exercito
;
pag. 30ÍÍ. e feg.

Mmmm Sao
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Sao Joaõ de Deos. Seu nafcimento , onde»

e quando,e com que maravilhas; pag.42.

Dom JoàÕ EJleves de Azambuja , Arcebif-

po de Lisboa
, quando foy creado Car-

deal ; pag. 1 70.

P. Joaó Fernandes , fendo Chantre da Sè
de Évora, e Dom Prior mòr de Palmella,

entra na Congregação de S. joaó Evan-
geliíla , onde florece em virtudes , e mi-
lagres

; pag. 2*4.

Joaó Fernandes Vieira. Alcança dos Hol-
landezes em Pernambuco a famofa vi-

toria , chamada das Tabocas , e quando;
pag.444.efeg.
Confegue dos mefmos outra vitoria, cha-

mada da Várzea ; pag. 53 5". e feg.

Dom João Troes , Cónego Regular de San-
to Agoílinho , Cardeal Bifpo Sabineníe,

e Legado Apoílolico em Heípanha,
quando morreo ;

pag. 484
Dom João Galvão , tíifpo de Coimbra

,
pri-

meiro Conde de Arganil , feu elogio

;

pag. 497.
B. Fr. Joaõ Guarim , Portuguez , fua rara

penitentia ; onde le guardaõ , e veneraò
feus oílos ;

pag. 200.

Dom Joaõ Martins de Soalhaens , Bifpo

de Lisboa , e Arcebiípo de Braga , fuás

Embaxadas , e acçoens , e quando mor-
reo ;

pag. 8. efeg.

Dom Joaó Mafcarenhas , Capitão de Dio

;

fendo citiada efta Fortaleza a defende
valeroiamente; pag. 267. e feg.3 8 1 .409.

489. 530.

D. Joaó de Mello,Btípo de Elvas, de Vizeu,

e de Coimbra ; fuás virtudes , obras ,

acçoens, morte, e jazigo ; pag. 2 84.6 feg.

Dom Joaó Mendes de Távora , Bifpo de
Coimbra , faz jurar em hum Synodo o
myfterio da Conceição da Senhora , e

quando ; pag. 34.
Dom ""joaõ de Menezes,0 famofo: De quem

foy filho ; empregos aulicos , e militares

que teve ; luas acçoens , e proezas ; feu

valor, e entendimento; iuasfundaçoens,

e reformaçoens de Conventos
;
quando

morreo , e onde jaz
;
pag. 85".e feg.

Succeílo militar , e gloriofo
,
que teve nas

Aldeãs de Arzilla
;
pag. 1 S\.

Outro vitoriofo,que teve no porto de La-
rache-, pag 400

Dcm Joaó de Menezes da Silva. Veja-fe B.

Amadeu-

Fr. Joaó Peres , Portuguez , da Ordem de

S. Francifco foy o primeiro que diile

ICE
MilTa na índia Occidental; pag. 13.

Joaõ Pinto Ribeiro
, Jurilconfulto ; fuás

compoliçoens, e deiigencias, e induftrias

em ordem a acclamaçao delRey D.Joaó
IV. pag. 498.

Fr. 'Joaõ de Portugal , da Ordem de Sao
Francifco , onde fioreceo em virtudes , e
morreo fantamente

;
pag. 209.

V. Fr. Joaõ da Povoa
,
quantas vezes foy

Provincial da Ordem dos Menores,Con-
feíTor delRey Domjoaó 11. fua virtude,

e fanta morte
; pag. 424. e íeg.

Joaõ das Regras. Grande Jurifconfulto , e
procurador delPvey DomJoaõ I. quando
morreo , e onde jaz fepultado ; pag. 16.
e feg.

V.P.}oaÕ Rodrigues. Da Congregação de
S. Joaõ Evangeliíla , ConfeiTor dos Reys
Dom AíFonfo V. e Dona Ilabel ; Meítre
de feus filhos; Mitras que regei tou, e
com que opinião faleceo , e quando i

pag. 8 r

.

'Joaó Saldanha da Gama , Vice-Rey da ín-

dia manda tomar a Cidade de Bicholim,
concede a paz,fazendo tributado ao Rey
de Vifapor

;
pag. 130,

V. "lOí/ô de Santa Maria , da Congregação
do Evangeliíla

,
por luas grandes virtu-

des o pede ElRey Dcm Joaõ II. para a
miílao de Congo , onde foy duas vezesj

converíòens que fez , e quando morreo,
pag- 43-

Reiponde-fe a duas opinioens contrarias;

pag. 43. atè 64.

Fr. Joaó de Santo Thomaz , Carmelita, de-

fende em Roma a Bulia Sabatina , e al-

cança fentença a leu favor ;pag. 3 5 2.

Fr. Joaõ de Santo Thomaz, Dominico, luas

muitas, e doutas com pofiçoens lobre a

Efcola Thomiílica ; e fua fanta morte

;

pag. 222. efeg.

Fr. Joaõ da Silva , Dominico , ouvindo a

noticia da morte delRey Dom Sebaftiaõ,

fubitamente efpirou ;pag. 474. efeg.

Fr. Joaõ daSylveira , carmelita, inligne-

Expofitor, luas virtudes , e compofiçoes,

morte , fepultura , e Epitáfio
;
pag 367.

e feg.

D. Joaõ de Soufa de Cajlello branco , Bifpo

de Elvas, celebra o terceiro Synodo, que
houve nameíma Cidade, de que fe or-

denou , e imprimio hum livro, pag. 582.

^oaõ Taveira de Lima. Pòftos militares,

queiervioatè ler Governador de Mon-
ção, e de que idade grande morreo ; pag.

l$i. Fr,
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Fr. JoaÕ de S. Tbomc , Eremita de Santo

Agoftinlio , Confelíor dos Reys Dom
Joaó I. e Dom Duarte, Lente da Univer-
iidade de Lisboa , Theologo nos Concí-

lios deBaíilèa, e Florença ; fua morte,

onde , e quando ; pag. 117
S. Joaõ de Vai Clara, Beneditino , Bitpo

de Girona , fuás letras , e obras , onde , e
quando morreo ; pag. 27.

^oaóVaz deAlmada , Cavalleiro da Gar
rotera; pag. 106.

"Joaõ Vaz da A/tfta.Iníigne em letras huma-
nas , de que foy Leme na Sapiência de
Roma, grande Orador

; pag 619.

Joaõ Vazeu , Flamengo , eníina em Braga
humanidades , e illuftra com ieus elcri-

tos as hiítorias antigas de Heipanha;pag.

„
2 34.

Joaz , Rey Mouro , depois convertido , e

Cónego Presbítero da Longregaçaó de
Santa Cruz de Coimbra

;
pag. 302. e leg.

^Jogo (Humacain.de) he mandada quei-

mar , e por quem , e quando
;
pag. 1 54.

Jor. He rendida efta Cidade , e a lua

bem guarnecida Fortaleza , e por quem,
e quando

;
pag. 5i$. e leg.

i5' Jordão, Biipo , e mártir ; onde pade-

ceo;pag- 473.
JJom "Jorge ( o íerihor ) filho natural dei-

Rey Dom Joaó II. onde , e quando naí-

ceo ;pag. 49g.
Foy Duque de Coimbra , Meílre das Or-
dens Militares de Santiago , e Aviz;com
quem cazou ; luas generofidades , ac-

çoens , e repoftas , e onde jaz lepultado;

pag. 499 eieg.

Lorn Jorge da Cofia , onde naíceo , e eítu-

dou , e quem o creou Cardeal do titulo

dos Santos Pedro, eMarcello ; teve os

Bifpados Cardinalicios, Albanence,Tuf-
culano , Portuenfe , e tantas dignidades,

e rendas , Eccleíiaílicas
,
quaes nunca te-

ve outro algum homem ; onde ,
quando

,

e de que idade morreo
;
pag. 55o. e leg.

•P. sjorge ScrraÕ, Jeluita
,
primeiro Lente

de 1 heologia , e Cr ncellario da Univer-
íidade de Lvora ; lugares

,
que teve den-

tro, e fora da Religião , e quando mor-
reo ;pag. 480.

Jucmjozè, Príncipe do Braíil , Noílb fe-

nhor ; leu nafeimento ; pag. 171.

SeuBautiímo; pag 597.
V. P . Joze de Anchieta

,
Jeiuita , novo Xa-

vier daAm eriça Portugueza na convertaó

dos Gentios, e na operação deeíhipen-
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dos milagres; fua faíitiílima morte, e on-

de jaz lepultado
;
pag. 1 84. e leg-

Irmandade. Quem inftituio a da Milèricor-

dia em Lisboa ; onde , e quando teve

léus princípios
; quaes laó os ieus exercí-

cios , e as tuas rendas
;
pag. 5 20. eieg.

Santa lfabel , Rainha de Portugal mulher
delRey Dom Diniz , onde , e quando , e
a)tn que demonítraçoens de grandeza,
e alegria íe celebrou o íeu cafamento ;

pag. 258. e leg

Suas virtudes , e fantos exercidos em Me-
nina ,Donze!la , calada , e viuva

;
pag.

3 1 2 e leg. Tribulaçoens,e dei"prezos,que

padeceo
;
pag. 314.6 leg. Suas funda-

çoens , obras pias , eimolas, podígios,
paàfieaçoens;fua peregrinação a Santia-

go, eoíFertaque fez ao meimo Santo ;

pag. 313. eieg- ProfeíTou a Regra da
Terceira Ordem de S. Franciíco ; onde,
e quando teve entre vifoens celeílesiua

lanta morte
;
pag. 3 1 6.

Seu Enterro da Villa de Extremoz a San-
ta Clara de Coimbra , cujo Moftei o ha-

via fundado ; obrando muitos milagres;

pag. 345.
Sua Canonização pelo Papa Urbano VIII.

e quando ;pag 1 19,

Sua Tiesladaçaó iegunda,e folemniíTima,

daCapelia, onde eítava para a tribuna

da Cjpella mordo Real Moíleiro de San-
ta Clara ; e quando ; -ag 310.

E>ona lfabel , Infante de Portugal , filha dei-

Rey Dom Alforrio IV. e da Rainha D.
Brites

;
quando , e de que idade morreo;

pag. 342
Dona lfabel, Rainha de Portugal

, primeira

mulher delRey Dom Manoel , onde , e
quando morreo , e jaz lepultada

; pag,

579.
toona lfabel, Infante de Portugal, filha del-

Rey Dom Manoel , mulher do Impera-
dor Carlos V. onde , e quando morreo;
pag. 2. eieg.

Dona lfabel deCaJlro. Animo varonil que
teve , e acçoens pias que obrou no gran-

de citio de Alcácer Segucr em Africa , e

quando ;pag. 30 -.

lfabel Fernandes , íeguida de outras mu-
lheres ; acçoens de valor , e piedade- que
obrarão na defenia da Fortaleza de Dio;

pag. 268. e pag. 492.

lfabel Pereira. De que idade faleceo ; on-

de^ quando ,pag. 292.

lfabel do Prezepio ^Religiofa do Salvador

Mmmm ij de
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de Lisboa, fua virtude , morte , e incor-

rupçaó do íeu corpo ; pag. 396.
t>, IJabtl de i5'^//^,Camareira mòr daPrin-

ceza D. iíabel , lua devoção
,
piedade,

morte, ejazigojpag.252. elèg.

Ifabel Vaz, Religioía do Convento de Je-
fus de Aveiro, fundadora da vida regu-

lar dos Conventos de Santa Anua de
,
Leiria, e daíaudaçaó de Monte mòr o
novo

5
pag. 28.

Fr. IJidoroda Luz , Trino , Lente de Con-
• troverfias naUniverfidade de Coimbra

;

. fuás compofiçoens
,
que deixou impref-

ias , e outras promptas para fe imprimi-
rem ; pag 395. "

D Ifidoro Trijlaô IV. Geral da Congrega-
ção do Evangeliíla , D. Abbade de Al-

. cobaça , Reformador das Ordens de S.

Bento , e de Cifter neíle Reyno ; fez as

. Conftituiçoens da Ordem da Conceição,
. para cuja fundação concorreo muito

;

quando faleceo; pag.30.efeg. e pag.5'34.

S. 'Julião. Seu martírio em Flaviobriga,

Cidade antiga de Entre Douro , e Mi-
nho

; pag. Í55.

"Juramento. O que fez a Univeríidade de
Coimbra do Myílerio da Conceição de
Maria SantiíTima

;
pag. 422.

TAgoJlas. Parecerão milagrofas , as que
o mar lançou ao pè da Fortaleza de Ca-
nanor ; e porque , e quando

;
pag. 523.

Larache. Facção valeroía , e felice
,
que

nefte porto obrou D. Joaó de Menezes ;

pag. 400.

Fr. Leão de Santo Thomaz
y
Gera\ da Ordem

de S. Bento, Lente de Prima da Univer-
fidade de Coimbra ; tuas compoíiçoens;

pag. 171.

D. Leonor , Infanta de Portugal , filha del-

Rey Dom Afronto II. onde , e quando
caiou com Valdemaro III. Reyde Dina-
marca, pag. 259.

Quando morreo,eonde jazjpag.76.efeg.

D. Leonor , Infanta de Portugal , filha del-

Rey Dom Afíbnfo IV. onde, e quando
fe celebrarão teus dei poiorios com Dom
Pedro IV. Roy de Aragão; pag. 192.

£. Leonor , Infanta de Portugal , filha del-

Rey D. Duarte , celebrao-fe em Lisboa

os teus defpoforios com o Imperador
Federico 111. pag. 484.

ICE
D. Leonor de Sá, mulher de Manoel de

Soufa de Sepúlveda , íeu laílimolo nau-
frágio , e depois delJe lua afiicçaó , e
morte em hum deíerto

; pag. 23 5"! e feg.

Letreiros , os que fe acharão em humas co-
lunas na terra de Cintra , e quando ; pasr.

. 485. * 5
.

Ley. Quem poz , e aconfelhou a mental de
naò fuccederem as rilhas a teus pays nos
bens da Coroa jpag. 16.

Lisboa
;
quando começou o bloqueyo, que

lhe poz EIRey D Ãfibnfo Henriques ;

pag. 286.

Alegria que teve com as noticias do deí-

cobrimento da índia, e com achegada
de Vafco da Gamaipag.340.e426.efeg.
Q.uande , e como foy nella recebido È3-

Rey Filippe I. de Portugal , e II. de Caf-
tella

;
pag. 290 e feg.

Subverte-le nella quafi todo o monte de
Santa Catharina com trez ruas de caías,

e quando j pag. 393.
Loanda , Cidade de Angola ; fua conquif-

ta ;e porque íe lhe poz o nome de Sa5
Paulo

j
pag. 225.

He tomada pelos- Olandezes , e depois
refiaurada pelos Portuguezes, e quando;
pag. 523. e feg.

Lorvão. Princípios , reformas , e virtudes

religiofas deite Mofteiro;pag.io8.e feg.

S. Lourenço. ( Ilha de) A mayor das que fe

tem deícoberto ;
quem a defcobrio , e

quando ; lua deícripçaó ; pag. 488.

D. Lourenço , Arcebilpo de Braga , Acha-fe

incorrupto o feu corpo , e quando ;
pag.

161.

Lourenço de Brito , Governador da Forta-*

leza de Cananor a defende gloriolamen-

te ; e quando
;
pag. 594.

Fr. Lourenço de Portel ; Religiofo de SaÕ

Francifco de Xabregas , Varaó egrégio ,

occupaçoens que teve , obras que com-
poz

,
quando , e de que idade morreo ;

pag. 620.

S. Luciano , onde , e quando padeceo mar*
tirio ; pag. 113.

S. Lúcio Cayo Atilio , Mártir ,
pay das San-

tas noveírmansBracarenfes ; pag. 55 2.

D. Luiz , Infante de Portugal, filho delRey

D. Manoel ; acha-fe com o Imperador
Carlos V. na conquitla da Goleta , e de
Tunes ; Acçoens bizarras

,
que obrou na

mefma occafiao ; pag. 348. efeg. pag»

41 1. e feg.

D. Luiz* de Ataíde. Honras, que recebe del-

Rev



Rey D. Se bafliaó pelas infígnes proezas

que obrou . na índia
;
pag. 41 2.

feliz de Camoem , Pi incipe dos Poetas Por-

tuguezes, leu caracter , e elogio ; pag.

368. eleg.

Luiz Freire de Ai:drade,Cap\ta6 de Chaul,
diu pendo valor cora que defende cita

praça
;
pag. 282. e íeg.

ímz Lopes de Sequeira ; vitoria que con-
íeguio na Ethiopia Occidental; pag.4.81.

Vence em duas batalhas ao Rey de Con-
go ;pag. 543. e feg.

fM& de Mello da Silva. Defende com íín-

. guiar esforço a Fortaleza de Cananor

;

pag. 7 5. eleg.
L. Luiz de Menezes , Marquez de Villa

Real
, quando foy prezo , e porque

;

pag 422. e íeg.

Morre degolado ; onde , e quando
;
pag.

606. e Íeg.

L . Luiz de Menezes , Conde da Ericeira
;

feus empregos militares, e políticos , e

obras quecoinpoz
5
pag. 1 25. e Íeg

Ir. Luiz de Sotto mayor , Dominico Lente
de Prima da Univeríidade de Coimbra,
Varaõ doiitiUiroq , exeeUente Expoíitor,

livros que compoz , e quando morreo ;

pag. 14^.
ir. Luiz de Soufa, Dominico , íuas ac-

çoens , virtudes , livros que compoz , e

lua morte , e onde jaz fepultado ; pag.

2 2.e-íeg.

Luiz de Soiifa , Arcebiípo de Lisboa , he
eleito Cardeal, e quando

;
pag. 2 5i .

Z>. Luiza , Rainha de Portugal , viuva dei-.

Rey Dom JoaÓ IV. entrega o governo a
leu filho ElRey Dom Afronto Vi. ecom
que lolemnidade , e quando ;

pag. 2 55.

e feg

S. Lupo , Mártir ; pag. 5yS.
S. Luziu ( ilha de) quando foy defcoberta;

pag. 2.

ÍNDICE 6A5
D. Magdalev.a âe Vilhena, depois Soror
Magdalena das Chagas , com quem foy

M
"AAAcao DefcripçaÓ deita Ilha, ou Pe-

ninfula; valor com que osPortuguezes

a defendem dos Holandezes ; e quando;

pag 246.

Quem fundou afua Cathedral ;pag.549-

Madagafcar. Veja-fj Ilha de S. Lourenço.

S. Majalda, Infanta de Portugal, filha dei-

Rey D. Sancho I. quando faleceo , e on-

de jaz feu corpo incorrupto; pag.ç.e feg.

caiada, e onde foy Religiofa; pag. 2-

e íeg.

Magdalena da Refurreiçaó , onde foy Re-
ligioía , e morreo lautamente

;
pag. 321.

Malaca Deferi pçaò delia Cidade ; leu co-

mercio , e poder ; Afronto de Albuquer-
que aconquiíla poraíialto; e quando;
pag. 401 e Íeg. e pag. 47 %
He defendida pelos Portuguezes com et-

tupendo valor, equando,pag. 193.eleg.
Malhorca. Foy fenhor deita Ilha o Infante

Dom Pedro , filho de!Rey D. Sancho k
e fundou a lua Cathedral; pag. 1 5y.

S. Maniete ; pag. 589.

S. Maneio , ou Mancos, primeiro Biípo da
Évora , onde , e quando padeceo martí-

rio ; e para onde foy tixsladado; pag.

1 10. e feg.

Quando , e por quem foy collocado na
Se de Lvora

,
grande parte de hum bra-

ço do meimo Santo ; pag. 42 H.

Manjrcdo de Goiroea ; . luas compofiçoens;
pag. 391.

D.Manoel, Rey de Portugal, onde, e quan-
do naiceo ; pag 1 5o. e feg.

Por quem , e quando foy nomeado Duque
de Beja

,
pag 5jj.

Seus Deípoíorios com a Infanta de Caf-
tella D. Maria , lua fegunda mulher; pag.

57 9. eleg.

Como recebe a Vafco daGama
, quando

chegou a Lisboa com o defcobrimento
da Índia; e em acçaó de graças manda
fundar o Real Templo de Bellem

; pag.

426. e feg.

Honra íingular 'com que recebe em Lis-

boa o famoíò Duarte Pacheco
;
pag. 415.

e feg.

D.Manoel , Infante de Portugal , filho del-

Rey D. joaõ III. he jurado em Cortes
Príncipe lucceíTor do Reyno ; pag. 209.

D. Manoel, Infante de Portugal , filho del-

Rey D. Pedro II. feu nafeimento
;
pag.

446. féu bautifmo ; pag. 583.
Fr. Manoel da Affitwpfaó , da Ordem de S.

Domingos , funda em Monte junto a

Reforma dos Miílionarios da meíma
ordem

;
pag. 21 5.

V. P. Manoel Bernardes , da Congrega-
ção do Oratório de Lisboa , fuás gran-
des virtudes, ecompoliçoens , e quando
morreo ; pag. 538. e íeg.

P. Manoel dt? Elvas , da Congregação de

Saó
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SaÔ João Evangelifta, letras , empre-
gos, acçoens, virtudes, e morte, que
teve

;
pag. 1 74. e feg.

Manoel de Faria , e Soufa. Infígne Efcri-

tor , acre Ceníbr , excellente Poeta , ver-

fos que inventou , obras quecompoz, e
quando morreo

; pag. 1 ? 8. e feg.

Manoel de Gallegos , chamado Novo Ca-
moens , e Virgílio Portuguez , luas com-
pofiçoens , morte ,e fepultura ; pag. 1 85.

Fr. Manoel Guilherme, Dominico > luas le-

tras , virtudes , e compoííçoens ; pag.

529. efeg.

D. Manoel de Menezes. Empregos de le-

tras, e armas, que teve, eobrasqueeí*
creveo; pag. 4,6376.

P. Manoel Rodrigues, da Congregação do
Oratório de Lisboa , e fundador , e pri-

meiro Prepoíito da do Porto ; Lugares
que teve antes de Congregado , e os que
depois deoíer regeitou ; que livro ex-

cellente compoz ; leu carader , elogio ; e

quando morreo
;
pag. 3 1

9.

Manoel de Saldanha. Caftigo que teve por
largar aceleradamente aos Caílelhanos
a praça de Olivença ; pag. 149.

Manoel de Soufa de Sepúlveda; laftimoíiíli-

mo naufrágio que padeceo com lua mu-
lher , e filhos , no mar , e nos defertos de
Africa

; pag. 235. efeg.
Fr. Manoel Tavares , Carmelita, Lente da

Univerfidade de Coimbra , luas virtudes,

e opinião com que faleceo ;
pag. 1 5 1.

Manoel Telles da Silva , Conde de ViFar

mayor , depois primeiro Marquez de A-
legrete , Embaxador delRey Dom Pedro
11. de Portugal , como he recebido na
Corte do Eleitor Palatino, e celebra, por

procuração do mefmo Rey , defpoforios

com a Rainha D. Maria Solia liabel de

Neubourg, e quando ; pag. 304. e íeg.

Manoelinho^ Neíte nome de hum celebre

louco de Évora, le paíTavao Ordens, que
promptamente obedecia o povo da
melma cidade , e porque, e quando ;

pag. 568. efeg.
Maranhão. Erif e-íe em Cathedral efta Ci-

dade , e quando ; pag. 614.
S. Marcial , Biípo , e Mártir ; pag. í 1 3.

S. Marciana , Virgem, e Mártir; Pluma das

noveirmans Bracarenfes ; pag. 344.
D. Maria , Infanta de Portugal , filha del-

Rey D. AfFonfo III. em que Mofteiro foy

Religiofa, e quando morreo; pag. 171.

D. Maria , Infanta de Portugal , filha del-

Rey D, AfFonfo IV. mulher de-?.ey de
Caítella D. AfFonfo Xí. cazo notável
fuccedido no parto de leu filho o Infan=»

te D. Pedro , depois Rey
; pag. 563.

D.Maria, Rainha de Portugal, íegur.di

mulher delRey D. Manoel •, leu nalci-

mento; pag. 292. Seus dei poíorios
; pag.

579. e kg.
D.Maria, Infanta de Portugal, filha del-

Rey D. Manoel ; feu naicimento ; pag.

i76.Seubautifmo ; 232.

D. Maria , Infanta de Portugal , filha del-

Rey D. JoaÕ III. leu cafamento com o
Príncipe de Caftella Dcm Filippe , de-

pois Rey II. do nome
;
pag. 72. e feg.

Repofta celebrada
,
que deu o Marquez

de Villa Real
,
quando em conlelho de

eítado le lhe propoz eíle cafamento ;

Pag-73-
bua morte no parto único que teve do
Príncipe D. Carlos , a quem os Caftelha--

nos chamarão o Inj elice; pag. 345.

D. Maria ( A íenhora ) rilha do Infante D.

Duarte, Duqueza de Parma, fuás exceU

lentes virtudes , e preciofa morte ; onde,

e quando ;
pag. 36. e feg.

D. Maria , Imperatriz de Alemanha ,
fua

entrada em Lisboa , e quando ; pag. 1 8.

Maria do Cafal. Sua peregrinação , e lan*

ta morte ; onde , e quando ;
pag. 292.

Maria das Chagas , filha dos Duques de

Bragança D.Jayme, eDona joanna de

Melidoça; onde foy Religiofa , e morreo

com fama de iantidade
;
pag. 1 3 9 e íeçr.
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nova Igreja de.^^tp Eloy de Lisboa;
pag.623.

Sal. He huma das Ilhas de -Cabo Verde
;

pag. 2.

Salvador Corrêa de Sá. Reeonquiíta a Ci-

dade de Loanda , Capital de Angola;
pag. 523. efeg.

D. Sancho , Infante .«Je.Eortuga! , rilUo-doS

Reys D. Aftbníb HenriqHss , e D. Ma-
falda; onde, e quando foy jurado fuc-

ceíTor do Reyno ; p^g. >2 2.

Santarém. Conquifra èilá Villa aosMotf-
ros porafTaltoElRey D. Affortfo M enri-

ques com duzentos ecincoenta Cavallei-
ros

; pag. 34. e feg.

He defendida pelo infante D.Sancho, de-
pois Rey I, do ruorne , de hum formidá-
vel citio

,
que lhepozeraõ os Mouros;

pag. 340. e Íeg. 364. e Íeg.

Santiago, ilha principal das de Cabo Ver-
de; pag. 2.

Santiago bitcrcifo , Mardr ; onde fe vene-
ra o íeu lagrado corpo

;
pag. r 1 2.

Santo Len'w. O que fe venera na Igreja
de grade , termp da Villa dos Arcos de
Valdevez

,
quando foy depoíitado na

melma Igreja
; pag. 272.

D. SebaJliaÔ , Rey de Portugal. Sua fegun-
da jornada para Africa Muccefibs

, que
lhe precederão , e fe lhe íeguiraó ate o
dia da batalha

; pag. 26 r . e ieg.

Como le houve na infelice batalha , na
qual defappareceo

, ficando a incerteza
da lua morte; pag. 447. e Ieg.

Suas acçoens
, e virtudes , leu valor , cara-

der , eepitario ;
pag. 459. e Ieg.

Achate o corpo
,
que foy reconhecido

por íeu , e como tal fepultado , e depoi s

remetido a EIRey Filippe, que o fez tres-

ladar para o Convento de Bellem
; pag.

468. efeg.

Noticia de alguns, que fingirão a peflba
do mefmo Rey ,e o caftigo que tiveraõ;
pag- 4Ó9. e íeg.

Ir. Sebajliaõda Conceição , Geral dos Cgr-
melitas Defcalços em toda a Hefpanha,
Convento que fundou , onde , e quando,
morreo; pag. 328.

D. SehajliaÓ de Mattos , e Noronha , Arce-
bifpo de Braga ; pag. 422. eíeg.

SebajliaÕ de Sa de Menezes. Suas acçoens

de
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de valor na índia , e na Âffíca;pag, 465.
e feg.

SebajiiaÔ de Souto , íbldado valeroíiífimo,

lua pátria ., e morte i pag. 102.

SebaftiaõXimenes-, empregos
,
que teve , e

onde ; pag. 43 5".

S. Secundo , Bilpo , e Mártir ; pag. 9.

»i. Secitlina, Virgem Benediclina, pag.396.

Seminário. Quem fundou o dos Irlandezes

em Lisboa; pag. 435".

O Patriarcal de Lisboa ;
pag. 391.

S. Serafina ,' fua pátria ,
lantidade , e»mor-

te;pag.4i4.
Serpente , Veja-fe Gafpar de Monterroyo.

Serra de Cintra. Veja-ie Colunnas.

S.SyJvano Fortuguev, onde foy Bilpo , e

padeceo martirio
;
pag. 1 9.

S. Sylvano^ também Portuguez, e Mártir;

pag. ii.

Fr. Simão Coelho , Carmelita , obras, que

compoz , e de que idade morreo ;
pag.

7 5 '

Simão Gonçalves da Comera. Capitão , e

Governador da Ilha da Madeira, chama-

do Magnifico ; luas grandes acçoens ,

proezas , e virtudes ;
pag. 433. e leg.

P. Simaõ Rodrigues , hum dos primeiros

nove companheiros de Santo Ignacio,

e fundador do inftituto daCompanl ia

em Portugal ;fua pátria, virtude , e mor-

te ; onde , e quando ; pag. 3 5 8. e íèg.

•Contenda, que compoz admiravelmente;

Ibidem.

P . Simão Rodrigues-, da Congregação do

Evangelifta; fua morte predicta , e pre-

ciofa ; pag. 420. e íeg.

Simão Vaz, leu martirio com feíTenta com-

panheiros , onde , e quando ;
pag. 443.^

S.Simpliciana , Portuguez, Biípo de Milão,

e Cardeal
;
pag. 5 2 8.

S. Simplício , Bilpo , e Mártir ;
pag. 1 13.

Sinaes do Ceo Pag. 262.

S. Siferrando , Mártir ; fua pátria , onde ,

quau^o, e de que idade padeceo mar-

tírio; par. 363. e leg.

Soccorro Manda hum D. Eftevaõ da Ga-

ma , Governador da índia, ao Imperador

da Ethiopia
;
pag. 3 2 1 . e leg.

Dous que mandou EIRey Dom Joaô V.

N. S. à Ilha de Corfu contra os Turcos;

. pag. 3 1 0. e íeg. pagr. 3 84. e feg.

Subverçaó de hum bayrro de Lisboa ;
pag.

393.
Sucrejfo notável

,
que teve huma Armada

de Hereges
,
que intentavaó laquear a
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Cidade da Bahia ; pág. 207. efes;.

X>. Sueiro Mendes da Maya, heroe de gran-
de valor, onde , e quando morreo íàn*
tamente ; pag. 27 1 . e íeg.

Synodo. O queíe celebrou em Cellenas, Ci-
dade antiga-de Entre Douro , e Minho

,

contra os Priícillianiftas
, e quem foy leu

Prefidente ; pag. 26.

O Provincial
,
que le celebrou em Goa , e

quando; pag. 187.

O que fe celebrou em Lisboa , e quando;
pag. 584.

O que le fez em Coimbra , em que fe ju-

rou o Myfterio da Conceição da Virgem
Maria noíTa Senhora, e quando; pag 34.
O que íe celebrou em Braga , no"Tjiial le

jurou o mefmo myfterio, e quando; pag.

210.

O que fe celebrou *na Guarda , em que fe

jurou o mefmo myfterio , e quando

;

ibidem.

O que fe celebrou em Portalegre , e por
quem ;

pag. 438.
O que fe fez na meíma Cidade , e por
quem , e quando ; pag. 108.

O que fe celebrou na Cidade de Elvas , e
quando; pag. 582.

CTAngere. Partem para a conquiíta defa
Cidade os Infantes D. Henrique , e 1).

Fernando , e com que poder , e quando;
pag. 572. e feg.

Deícripçaõ deita Cidade, e quando entrem
nelJa EIRey D. Aífonío V. pag. 600.

Tavira. He tomada efta Cidade aos Moi-
ros por D. Payo Pei es Corroa; pag. 1 92.

S. Teixelina , Virgem ; onde , e quancò
rloreceo

;
pag 2 1

.

D. Tello , Arcediago de Coimbra
,
prime-

ro fundador do Moíleiro dos Conegcs
Regulares de Santa Cruz de Coimbra;
pag. 284.

Tempefiades. Pag. 94. 1

1

S. 1 16. 171. 210,

2^8.617.

D. Thereja Ajfovf ,
mifler do heroe Fgas

Moniz , fundadora do Moíleiro de Sal*

zodas da Ordem de Cífter; quando mor-

reo , e onde iaz ;
pag. t 28.

D. Ttyereza , Infanta de Portugal, Condef-

fatie Flandes ; fua morte infeliz ; e onde

jal fepultada ;
pag. 1 29. e feg.

S. Tbereza, Infanta de Portugal, Rainha














